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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�ضلة وال�ضلم على النبي االأمين، وعلى اآله و�ضحبه 

اأجمعين، ومن اقتدى بالهدى اإلى يوم الدين، وبعد:
ياأتي اهتمام المملكة العربية ال�ضعودية بتطوير مناهج التعليم وتحديثها �ضمن 
الخطة العامة للمملكة، وياأتي كتاب التربية الفنية في برامج التعليم الثانوي )نظام 
المقررات( �ضمن البرنامج االختياري وبواقع )5 �ضاعات(، لي�ضاهم في تن�ضئة جيل 
من المبدعين واإعدادهم علمياً وثقافياً ومهنياً للم�ضاركة في خطط البلد التنموية 

الم�ضتقبلية.
وجاء عر�س هذا الكتاب بتنظيم تربوي فاعل، يعك�س توجهات المنهج وفل�ضفته، 
ويحتــوي علــى مجموعــة مــن المو�ضوعــات التــي تنا�ضــب قــدرات قــدرات الطالب/ـــة، 
كذلــك ا�ضــتمل المحتــوى علــى اأن�ضــطة متنوعة الم�ضــتوى ومراعية للفــروق الفردية 
لت�ضــاعد علــى تاأكيــد المعــارف والخبــرات والمهــارات المكت�ضــبة، ولتحقيــق الثقافــة 
الفنية والب�ضرية والتي ُتعتبر من اأهداف التربية الفنية المعا�ضرة. وت�ضمن الكتاب 

عدداً من المو�ضوعات، تم تنظيمها كاالآتي:
مو�ضوعات اأ�ضا�ضية: وهي درو�س مقرر تدري�ضها خلل ال�ضت اأ�ضابيع االأولى   •
الذهبية،  الن�ضبة  المنظور،  الفن،  الدرا�ضي تتمثل في )مدخل الأهمية  الف�ضل  من 
الخداع الب�ضري، ت�ضميم النوتان، مدار�س الفن الحديث، الفن الت�ضكيلي ال�ضعودي، 
اللزمة  الخبرات  الطالب/ـة   الإك�ضاب  الطباعة(  وفــنــون  الفنية،  اللوحات  اإنــتــاج 

لدرا�ضة المو�ضوعات االختيارية.
من  االنتهاء  بعد  درا�ضتها  تتم  مو�ضوعات  وهــي  اختيارية:  مو�ضوعات   •
درا�ضة الموا�ضيع االأ�ضا�ضية حيث يتم اختيارها بالتن�ضيق مع المعلم/ة بناء على 
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االإمكانات المتوفرة في المدر�ضة وتلبية لرغبة الطالب/ـة وتحقيقاً لحاجاته 
في المرحلة الثانوية وهي كاالآتي:  

الخيار االأول: يعتبر امتداداً لدرا�ضة ميادين الفنون العالمية والفنون االإ�ضلمية، 
مفيدة،  فنية  وثقافات  جــديــدة،  فنية  مــجــاالت  على  اأكــثــر  /ـــة  الطالب  فيها  يتعرف 
يربطها بالح�ضارات المختلفة، ويمار�ضا نقد وتذوق الفنون المتنوعة، وي�ضاركا في 

اإنتاج الفنون والكتابة عنها.
الخيــار الثانــي: يتميز بمواكبة الفنــون المعا�ضرة واالأ�ضــاليب والتقنيات الحديثة 
التــي ظهــرت لخدمــة الفنــون، كبرامج الحا�ضــب االآلي وتقنيــات ال�ضــور الفوتوغرافية 
والرقميــة ومعالجتهــا، ويتنــاول هــذا الخيــار درا�ضــة الفــن الرقمــي واأنواعــه، وفنــون 
الدعاية واالإعلن واأ�ضرارها، وت�ضميم ال�ضعارات وقراءة الرموز وتف�ضير الدالالت لها.
ولتنميــة المهــارات البحثيــة وفــن اإدارة الم�ضــاريع بطريقة اإبداعيــة في الفنون 
الب�ضرية و التطبيقية  في البرنامج االختياري للمرحلة الثانوية – يكلف الطالب/ـة 

بعمل م�ضاريع تعاونية ذات قيمة نفعية ت�ضاهم في دخولهم �ضوق العمل .  
وفي الختام، ن�ضاأل المولى القدير اأن ينفع طلبنا وطالباتنا بهذا الجهد واأن ُيحقق 

هذا الكتاب االأهداف المن�ضودة منه، واأن يوفقهم لما فيه خير الوطن وازدهاره.



99

اأهداف التربية الفنية للتعليم الثانوي
)البرنامج االختياري(

اإتاحة الفر�ضة للمتعلم لممار�ضة نقد وتذوق الفنون والتعرف على االأعمال الفنية.  .1
تلبية حاجات ورغبات المتعلم باإنتاج اأعمال فنية جميلة ونافعة.  .2

ربط الفنون الت�ضكيلية بحياة المتعلمين وتعريفهم باأهمية الفن للمجتمعات   .3
ودوره في خدمتهم.

تنمية التفكير االإبداعي )الطلقة، المرونة واالأ�ضالة( من خلل االأن�ضطة الفنية.  .4
التعرف على المنجزات الفنية للح�ضارات المختلفة واأهمية اال�ضتفادة من المنجز   .5

الفني االإن�ضاني عبر التاريخ.
تاأكيد اأهمية الموروث الفني االإ�ضلمي ممار�ضة وفكراً.  .6

اإحياء الموروث ال�ضعبي ونقله بما يخدم المجتمع ويوؤ�ضل التراث.  .7
تعزيز قيم التعاون وتقبل االآخرين، والعمل بروح الجماعة من خلل دمج المتعلمين   .8

في االأن�ضطة الفنية.
فهم دور الفن في توجيه ال�ضلوك الجمالي للفرد والمجتمع، والمحافظة على البيئة،   .9

والنمو االقت�ضادي وعلقته بال�ضناعة والت�ضويق.
مواكبة التطور التقني والمخترعات الحديثة في مجال الفنون الرقمية والجرافيك.  .10
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توجيهات وتعليمات

)البرنامج  الثانوي  للتعليم  الفنية  التربية  كتاب  الطالب/ـة  اأختي  اأخي/  يديك  بين 
الــتــربــويــة والنف�ضية  االأبــحــاث  اآخـــر  بــروؤيــة جــديــدة مــطــورة و�ــضــامــلــة ووفـــق   ) االخــتــيــاري 
االت�ضال،  وو�ــضــائــل  والتقنية  المعرفة  فيه  تت�ضارع  الــذي  الع�ضر  متطلبات  مــع  لتتلءم 
والجمالية  الفنية  ثقافتك  وتنمي  والــوجــدانــيــة  والــمــهــاريــة  المعرفية  حاجاتك  ولتلبي 
وحتى  االبتدائي  االأول  ال�ضف  من  الفنية  التربية  مناهج  لم�ضيرة  وامــتــداداً  والب�ضرية، 
وبلورة  و�ضقل  الخبرات  اكت�ضاب  المت�ضمنة   ) االختياري  )البرنامج   الثانوية  المرحلة 
الأفكارك،  معبر  خير  المادة  خلل  من  ف�ضتجد  والمتعلمات،  المتعلمين  لدى  التوجهات 
فنية  ونظريات  علمية  اأ�ض�س  على  العمل  ل�ضوق  وتهيئتك  الم�ضتقبلية  ل�ضخ�ضيتك  و�ضقل 
ذاتك  وتقدير  والعملية،  العلمية  للحياة  واال�ضتعداد  التاأقلم  على  ي�ضاعدك  مما  حديثة. 

وعمًل. فهماً 
الم�ضاركة  لــك  تتيح  بطريقة  الــمــقــرر  هــذا  مــو�ــضــوعــات  �ضياغة  تــعــالــى  اهلل  ي�ضر  وقــد 
الن�ضطة والفاعلة في الدرو�س من خلل حل الن�ضاطات التي تزيدك علماً وفهماً وا�ضتيعاًبا 
والقدرة  واالطلع  والبحث  التاأمل  على  وتحثك  المتنوعة.  المهارات  لديك  وتنمي  للدر�س 
االآخــريــن  مــع  والــتــفــاعــل  الــمــادة  الإثـــراء  الجماعي  والــعــمــل  والــتــوا�ــضــل  الــذاتــي  التعلم  على 
الم�ضتركة.  والتربوية  الفنية  القيم  من  اإطار  في  االآخر  الراأي  وقبول  والمناق�ضة  والحوار 
الم�ضكلت  حل  من  للتمكن  والناقد  والمتزن  والواعي  االإبداعي  التفكير  على  تحفزك  كما 
المعلومات  وم�ضادر  الحديثة  التقنية  مع  التعامل  اإلى  باالإ�ضافة  ال�ضليمة  القرارات  واتخاذ 

ياأتي: ما  المقرر  هذا  في  تم  وقد  العملية،  الحياة  في  اإيجابياً  لتوظيفها 
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تنوع عر�س الموا�ضيع وت�ضمينها ب�ضور تو�ضيحية وخرائط معرفية ومفاهيمية لي�ضهل   -1
عليك فهمها وا�ضتيعابها بي�ضر و�ضهولة.

اإدراج اأن�ضطة تعليمية متنوعة )اأن�ضطة بحثية، تفكيرية، نقدية، تذوقية، مهارية( لت�ضاعدك   -2
اإلى  بالرجوع  والبيانات  المعلومات  ا�ضتك�ضاف  خلل  من  المو�ضوع  وفهم  ا�ضتيعاب  على 

الكتب والم�ضادر االأخرى.
وفيما ياأتي بع�س االإر�ضادات التي ت�ضاعدك على فهم وا�ضتيعاب المو�ضوعات المقررة:

قراءة الدر�س قراءة واعية لبناء المعاني الجديدة وربطها مع المكت�ضبات ال�ضابقة.  -1
تاأمل محتوى الن�ضاط وهدفه ومتطلبات تنفيذه وتحليله اإلى مهام �ضغيرة.  -2

المعلومات وت�ضنيفها وتحليلها  المختلفة بهدف جمع  المعرفة  اإلى م�ضادر  الرجوع   -3
وتقويمها واختيارها.

وفر�س  والت�ضنيف  والمقارنة  والقيا�س  كالملحظة  العقلية  العمليات  اإلــى  الرجوع   -4
الفرو�س واختيار �ضحتها.

الم�ضاركة في المناق�ضات حول المعلومات والبيانات والمفاهيم ب�ضكل تعاوني.  -5
اإلــى  للتو�ضل  المفاهيم  وتو�ضيع  جــديــدة  مــواقــف  فــي  اال�ضتنتاجات  وتعميم  تطبيق   -6

التعريفات والم�ضطلحات والمادة العلمية المطلوبة.
تاأمل المعاني واالأفكار الجديدة المكت�ضبة وا�ضتخدامها في المواقف الحياتية.  -7

بذلك ناأمل اأن يكون هذا الكتاب خير معين لكما في اكت�ضاب العلوم والمعارف والمهارات 
التي تزودكما بالبعد الفني والتربوي اللزم لبناء مجتمعاً متطوراً ومبدعاً في �ضتى 

جوانب الحياة.
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التقويم في مقرر التربية الفنية

التقويم هو الح�ضول على الدالئل حول طبيعة وجودة وكمية التعلم الحا�ضل واإ�ضدار 
الحكم عليه، ويتم تقويم الطالب في نظام المقررات في كل مقرر درا�ضي خلل ف�ضل درا�ضي 
واحد من قبل المعلم، وفي �ضوء االأ�ض�س والقواعد المنظمة لذلك. �ضواء من خلل التقويم 
التح�ضيلي النهائي اأو من خلل التقويم الم�ضتمر التكويني. ويعد مقرر التربية الفنية من 

مقررات التقويم الم�ضتمر )التكويني(.

اأواًل: التقويم الم�ضتمر )التكويني(
معايير  وفق  المتعلمين  لدى  والكفايات  المهارات  وتطوير  وبناء  تعديل  عمليات  هو 
كمية ونوعية ُيقا�س من خللها حدوث تغير في �ضخ�ضية الطالب من جوانب ال�ضخ�ضية 
االإن�ضانية جميعها )العملية، الوجدانية، االجتماعية،... اإلخ( ويتم تطبيق اأدوات التقويم 
المتعارف عليها لدى التربويين في اإحداث التغير االإيجابي في �ضخ�ضية المتعلم ب�ضورة 
م�ضتمرة حتى نهاية الف�ضل الدرا�ضي. والتربية الفنية اإحدى مقررات التقويم الم�ضتمر 
التي يعتمد فيها على بع�س اأدوات التقويم في متابعة وتقويم المتعلمين اأثناء فترة التعلم 

في مدار�س التعليم الثانوي نظام المقررات.

اأدوات التقويم:

1- الملحظة والم�ضاركة والتفاعل ال�ضفي )تر�ضد اأ�ضبوعياً(.
وهي و�ضيلة ي�ضتخدمها المعلم لر�ضد البيانات عن المتعلم بق�ضد تقييم اأدائه ب�ضكل 
مبا�ضر اأو غير مبا�ضر. فهي اأداة ت�ضاعد على تعديل �ضلوك وفعاليات المتعلمين وفق منهج 
منظم، وكذلك قيا�س قدرة المتعلم على االبتكار وتف�ضير المفاهيم والتعاون مع االآخرين 
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في  والم�ضاركة  ال�ضف  حجرة  داخــل  وااللتـزام  للحل  اأخــرى  طــرق  وا�ضتخدام  والتجريب 
الحوار والمناق�ضة.

2- التقارير الميدانية )ح�ضب تقدير المعلم(.
وهي عبارة عن اأداة تهدف اإلى قيا�س قدرة المتعلم في اإعداد درا�ضة عن مو�ضوع محدد اأو 
ظاهرة ما ويق�ضد بالتقرير هنا الن�س المكتوب الذي يعده الطالب في حدود 200 اإلى 300 
كلمة )�ضفحة اإلى �ضفحتين( لي�ضف فيه �ضيًئا �ضاهده، اأو مكاًنا زاره، اأو تجربة علمية قام 
باإجرائها، اأو يلخ�س مو�ضوًعا قراأه، اأو يعر�س راأًيا في م�ضاألة در�ضها، اأو اإجراء درا�ضة تتبعيه 
اإلى  نظرية لمو�ضوع معين يرتبط بالمحتوى المقرر، ونحو ذلك ويمكن للطالب االإ�ضارة 
الم�ضادر التي رجع اإليها فيما يكتب، ولكنه غير ملزم بالتوثيق المتبع في البحث العلمي، 

ويتم بناء التقرير وفق اأ�ض�س وعنا�ضر اإعداد التقارير باختلف اأنواعها.
 تقويم التقرير بناء على:

1- الترابط المنطقي وت�ضل�ضل االأفكار في الطرح. 
2- ا�ضتخدام الم�ضطلحات العلمية. 

3- القدرة على توظيف المفاهيم العلمية في التقرير.
4- ارتباط التقرير بالمقرر الدرا�ضي. 

5- الدقة والو�ضوح )دقة االأفكار والعبارات وو�ضوحها(. 
6- ترابط العنا�ضر وت�ضل�ضلها. 

7- دعم التقرير بال�ضور والبيانات واالإح�ضائيات.
3-  الواجبات والمهام االأدائية)ال يقل عن واحد اأ�ضبوعياً(.

بها  يكلف  التي  الدرا�ضي  المقرر  مو�ضوعات  عن  والمهام  التكليفات  هنا  بها  ويق�ضد 
الطالب بدرا�ضتها وحل االأن�ضطة ال�ضفوية اأو التحريرية اأو العملية في المنزل في �ضورة 
اأحــداث،  وملحظة  واال�ضتماع،  م�ضروعات،  في  والعمل  معلومات،  وجمع  )قــراءات،  مهام 
القواعد  وتطبيق  تعلمه  اأتقن  ما  تقويم  بق�ضد  عمل  اأوراق  اأو  ومتابعات(  تقارير  واإعــداد 

والمبادئ التي تمت درا�ضتها للإجابة عن اأ�ضئلة تطرح في الموقف التعليمي.
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.)Portfolio( 4- ملف االأعمال

ز وهادف الأعمال المتعلم واإنجازاته والتي تك�ضف عن م�ضتوى معارف  هوتجميع مركَّ
وخبرات المتعلم، ومهاراته واتجاهاته وقيمه وا�ضتعداداته، وتبين تقدمه وتح�ضيله في 
مجال اأو مجاالت درا�ضية معينة متمثلة في التقارير والبحوث وال�ضور الفوتوغرافية عن 
المنجزات الفنية ونتائج االختبارات التحريرية اأو ال�ضفوية، وملخ�ضات عن الم�ضروعات 
الفردية اأو الجماعية، وجميع جهود الطالب الذاتية، وينبغي اأن ت�ضتمل هذه االأعمال على 
م�ضاركة المتعلم في انتقاء محتوى الملف، ويق�ضم كل ملف اإلى اأجزاء، كل جزء يهدف اإلى 
اأهداف محددة، ويقوم الطالب بعد كل مرحلة بتعبئة بطاقة التاأمل الذاتي، والتي تهدف 
اإلى وقوف الطالب على اأدائه فيتاأمل ويكت�ضف بناء على ذلك نقاط القوة وال�ضعف فيه، 
ليعمل على تطوير االأداء م�ضتقبل، وفي نهاية الملف يخ�ض�س جزء اأخير لتقويم االأقران 
الذي ي�ضارك فيه زملء الطالب في تقويم اأدائه. كما يقوم الطالب بتخزين جميع هذه 
المواد بطرق حديثة متوفرة لدى الطالب/ـة كما يقوم الطالب/ ـة بتخزين جميع هذه 

المواد التي تت�ضمنها ملفات االإنجاز بطرق تقنية حديثة للحفاظ على االأعداد
ال�ضخمة من االأوراق والمواد المتنوعة التي ت�ضتمل عليها الملفات الخا�ضة باأعماله.
 ويطلق على ملف االأعمال م�ضميات اأخرى منها: حقيبة االإنجاز، اإ�ضبارة اإنجاز المتعلم، 

حقيبة التعلم، ال�ضجل النامي، البورتفوليو.
5- )التقويم التح�ضيلي(االختبارات التح�ضيلية. 

1- االختبار النظري / الكتابي 
االختبار التحريري النهائي التح�ضيلي هي اأداة تقويم تعتمد على االأ�ضلوب الكتابي في 
القيا�س، ومن خلل االختبارات التح�ضيلية يتم قيا�س ما اأتقن المتعلم تعلمه من المحتوى 

الدرا�ضي المتمثل في مجموعة محددة من النواتج التعليمية. 
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2- االختبار العملي / ال�ضفهي 
االختبارات النهائية �ضواء ال�ضفهية اأو العملية ال�ضفهية: هي مجموعة من االأ�ضئلة اأو 
المطالب التي تقدم للمتعلم في بطاقة لينفذ ما فيها تحت ملحظة المعلم لقيا�س قدرة 
المتعلم على تنفيذ اأداءات عملية في الجانب المهاري، وير�ضد اأداء المتعلم ونواتج التعلم 
)التي ال يمكن قيا�ضها لدى المتعلم اإال من خلل االختبارات التح�ضيلية العملية ال�ضفهية 

اأو ال�ضفهية العملية(.
�ضواء  الواحد،  الدرا�ضي  الف�ضل  اأوراق بحثية في  اإلى ثلث  واحــدة  البحوث )من ورقة بحثية   -6

فردية اأو جماعية ( )ح�ضب طبيعة الدر�س(.

يق�ضد بها هنا الدرا�ضة التي يقوم بها المتعلم حول مو�ضوع مرتبط بالمقرر الدرا�ضي، 
عدد كلماته حوالي 1000 كلمة من خم�س اإلى ثمان �ضفحات )من غير ال�ضفحات اللزمة 
لغلف البحث ومراجعه وفهر�ضته( م�ضتخدًما فيها المهارات االأ�ضا�ضية في البحث العلمي 
من و�ضع مخطط للدرا�ضة، ومراجعة للأدبيات، وا�ضتخل�س للمعلومات واالأفكار، وتطبيق 
االأدوات االإح�ضائية وتحليل النتائج وتف�ضيرها وتكوين راأي ما فيها، والتو�ضل اإلى النتائج 
النهائية المجردة من االآراء ال�ضخ�ضية المعتمدة على نتائج البحث والدرا�ضة...، ويمكن 
المتعلم في  التي يدر�ضها  اأكثر من مقرر )المقررات  البحث في خدمة  للمتعلم توظيف 
الف�ضل الدرا�ضي( على اأن يتم الربط في البحث ب�ضورة �ضل�ضلة ذات معنى وباأثر جوهري 

يثري الورقة البحثية المقدمة. ويتم تقويم الورقة البحثية بناًء على:
-  بنية الورقة البحثية وتنظيمها )المقدمة، العر�س، الخاتمة، المراجع(.

-  م�ضمون الورقة و�ضموليتها وتغطيتها للمو�ضوع اأو اإجاباتها عن االأ�ضئلة المطروحة.
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7- الم�ضروعات )م�ضروع واحد في الف�ضل الدرا�ضي( فردي اأو جماعي.

خطوات تنفيذ الم�ضروعات

اختيار مو�ضوع الم�ضروع.   )1
و�ضع خطة عمل الم�ضروع.   )2

اإعداد اأدوات العمل في الم�ضروع.   )3
تنفيذ الم�ضروع وتقويم نتائجه.   )4

كتابة تقرير حول خطوات تخطيط الم�ضروع وتنفيذه والنتائج التي تم التو�ضل اإليها.   )5
عر�س الم�ضروع اأمام االآخرين و�ضرح نتائجه.   )6

تقويم الم�ضروع

مو�ضوع الم�ضروع: تحديد الم�ضكلة، اإبراز االأهمية، ارتباطه بالمقرر الدرا�ضي، اإثراءه   )1
لعملية التعليم والتعلم. 

التنظيم االإداري وتوزيع االأعمال بين اأع�ضاء فريق العمل وتطبيق مهارات العمل �ضمن   )2
فريق في الم�ضروعات الجماعية. 

تنفيذ الم�ضروع: وجود خطة التنفيذ وتحديد خطواتها، وجود خلفية نظرية للم�ضروع   )3
تحديد االأدوات والو�ضائل، ومنا�ضبتها للم�ضروع في النتائج التي تم التو�ضل اإليها. 

عن  واالإجــابــة  العر�س  في  الدقة  للم�ضروع،  العام  االإعـــداد  الم�ضروع:  ومناق�ضة  عر�س   )4
الت�ضاوؤالت التي قد تطرح مناق�ضتها، الدقة والو�ضوح في المناق�ضة والعر�س على االآخرين 

و�ضرح نتائجه.
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ثانًيا -الح�ضور )يومي(:

الح�ضور يق�ضد به تواجد المتعلم اليومي لكل مقرر درا�ضي ي�ضتحق الطالب عليها درجة 
الح�ضور ويخ�ضم ن�ضف درجة مقابل كل ح�ضة غياب بدون عذر مقبول.

توزيع درجات مقرر  التربية الفنية للتعليم الثانوي
)البرنامج االختياري (

التقومي امل�ضتمر 95 درجة

املجموعاحل�ضور اأ�ضاليب 
التقومي

امللحظة 
وامل�ضاركة 
والتفاعل 

ال�ضفي

التقارير 
امليدانية

الواجبات 
واملهام 
االأدائية

ملف 
االأعمال

االختبارات 
التح�ضيلية

امل�ضروع البحوث
الف�ضلي

نظري
كتابي

عملي
�ضفهي

105510102010255100الدرجة

اأوزان الدرجات الأدوات التقويم وتوزيعها على مقرر التربية الفنية

ملحظة: لمزيد من االإي�ضاح يمكن الرجوع اإلى الدليل االإر�ضادي لتقويم المتعلم في 
التعليم الثانوي لنظام المقررات )االإ�ضدار الثاني(.



1818



1919

المواضيعالمواضيع
          واألنشطة          واألنشطة



2020

�ضغل مو�ضوع الفن وتعريفه كثير من العلماء والباحثين والفل�ضفة منذ بدء تاريخ الفكر 
الب�ضري اإلى ع�ضرنا الحالي، وتعددت االآراء والمدار�س واختلفت ح�ضب المجال والتخ�ض�س 
الأنه  الب�ضري  التطور  من  جزء  الفن  اعتبر  من  فمنهم  لها،  يتبع  التي  الزمنية  والحقبة 
يت�ضل ات�ضااًل وثيقاً بعمليات االإدراك العقلي والتفكير، ويحقق للإن�ضان التوازن النف�ضي 
والفكري والج�ضدي، ومنهم من راأى اأن الفن و�ضيلة من و�ضائل التعبير عن العالم ب�ضرياً، 
والفنان هو من يمتلك القدرة على تحويل اإدراكه الب�ضري للأ�ضياء اإلى تعبير ملمو�س في 
اأ�ضاليب وو�ضائل عديدة  �ضكل مادي، م�ضتخدماً 
تمكنه من ت�ضجيل انطباعاته، ومنهم من عرف 
اأو اختياره  العمل الفني باأنه �ضيء يتم ابتداعه 
خبرة  تــحــريــك  وعــلــى  التعبير  عــلــى  لــمــقــدرتــه 
ــار نــظــام مــحــدد، والــخــبــرة هنا  االإنــ�ــضــان فــي اإطـ
ال�ضعور الذي يتاأثر بروؤية  قد يمتد مداها من 
وجه طفل يت�ضور جوعاً، اإلى اكت�ضاف الترتيب 
من  يختلف  قد  والنظام  المعماري،  الهند�ضي 
اأدق االأ�ضكال الهند�ضية المنتظمة، اإلى العفوية 
ورغم  ال�ضدفة،  ت�ضبه  قد  التي  المنتظمة  غير 
هذا فالنظام في كلتا الحالتين يهتم بالترتيب 

وبالكمال وبالعمق. 
وي�ضمل م�ضطلح فن Art مجموع المهارات 
كالت�ضوير  األــوانــهــا  اخــتــلف  عــلــى  االإنــ�ــضــانــيــة 

وال�ضعر والر�ضم والنحت والدراما وغيره.

ال�ضكل )1( لوحة الفنان ال�ضعودي �ضمير الدهام

ال�ضكل )2( مج�ضم من معدن البرونز للفنان هنري مور

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

L-GE-CBE-TRS-TART-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U1-L1.png

الفن وضرورتة لالنسان

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن وضرورته لألنسان

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع االأول: الفن و�سرورته للإن�سان
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ال�ضكل )3( خارطة مفاهيم  تعريف الفن 
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لقــد عّرفنــا الفــن باأنــه )نظــام(، هــل معنى 
ذلك اأن الفن الحديث هوحالة من الفو�ضى 
ال يتوفــر فيــه نظام و�ضوابط موحدة؟ و�ضح وجهة نظرك، �ضــواء 
كان بال�ضلب اأو االإيجاب، م�ضتعيناً باللوحة الت�ضكيلية التي اأمامك 

.Le Corubsier للفنان لوكوربوازييه

�ضرورة الفن:
رفع اهلل تعالى �ضاأن االإن�ضان وميزه عن باقي مخلوقاته، بقدرات عقلية عالية ومهارات 
اإنتاج العديد من االأعمال واالأن�ضطة الفنية التي ت�ضاهم في تحقيق  فكريه ت�ضاعده على 

التوازن بين االإن�ضان والعالم الذي يعي�س فيه.
والأن االإن�ضان يحتاج اإلى هذا التوازن في حياته، نجد اأن الفن كان واليزال �ضرورة و�ضيظل 
�ضرورة في الم�ضتقبل، لهذا نرى في تاريخ الب�ضرية كلها اأنه ال يوجد ع�ضر قد اأغفل فيه 

االإن�ضان ممار�ضة الفن بمختلف اأ�ضكاله واأنواعه، وارتبط عمر الفن بعمر االإن�ضان. 
�ضراعاته  عــن  معبراً  الفن  البدائي  االإنــ�ــضــان  مــار�ــس  القديمة،  الحجرية  الع�ضور  فمنذ 
على  المحافظة  و�ضبل  للبقاء، 
الفناء واالنقرا�س،  حياته من 
اإلــــى �ضيد  ــداً  ــاهـ كــمــا �ــضــعــى جـ
الحيوانات ليح�ضل على قوته 
ت�ضويره  اأن  واعــتــبــر  وغــذائــه 
ــاً مــن  ــوعــ لـــلـــحـــيـــوانـــات ُيـــعـــد نــ
على  �ضي�ضاعده  الــذي  ال�ضحر 
بلوغ هدفه، معتقداً اإنه عندما 
ــضـــورة الــحــيــوان  يـــربـــط بــيــن �ـ
نف�ضه،  والحيوان  ر�ضمها  التي 
قد �ضيطر عليه وامتلكه وتمكن 

ال�ضكل )5( الخيول وحيوان البيزون، كهف ال�ضو
Cave at Lascaux, France

)1(ن�ضاطن�ضاط

ال�ضكل )4( لوحة الفنان لوكوربوازييه
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الفنان  يكتفي  ولــم  الــواقــع،  لتكملة  �ــضــرورة  اإال  نظره  في  الفن  كــان  فما  ب�ضهولة،  �ضيده  من 
البدائي بتحقيق الغاية النفعية، اإنما اأي�ضاً اهتم بجانب المتعة الب�ضرية، ونرى ذلك في ال�ضكل 
راعى في ر�ضومه للثيران التي �ضورها على جدران الكهف، اأن جعل خطوط الظهر تت�ضابه مع 
خطوط البطن فتعطينا تقابل جمالي ي�ُضر العين، هذا باالإ�ضافة اإلى ما قام به من تخطيطات 

على االأج�ضاد، وت�ضويره للقفزات وحركات انطلق جموع الحيوانات. 
الفنية  ال�ضجلت  كثيًرا من  �ضنجد  القديم،  الحجري  للع�ضر  اللحقة  الع�ضور  وفي 
الموثقة والنماذج الحية، التي تثبت حاجة االإن�ضان للفن واعتباره �ضرورة في حياته، اإلى 

عهدنا الحالي الذي دخل الحا�ضوب والتقنيات الحديثة في اإنتاجه. 
ولمعرفة حاجات االإن�ضان التي ُي�ضبعها الفن، البد من معرفة وظائفه:

تحقيق المتعة عن طريق اللهو واللعب والت�ضلية.  .1
التنفي�س عن االنفعاالت وا�ضتبدال الم�ضاعر الموؤلمة باإحداث تغيير في النف�س االإن�ضانية.   .2

لغة عالمية للتفاهم والترابط االإن�ضاني.  .3
البحث في الفن )للفن نف�ضه( اأي الفن هوغاية في حد ذاته.  .4

مغايرة العالم الواقع بواقع اآخر خيالي مثالي اأو حفظ �ضورة الواقع والتاأكيد عليه.  .5
فن يتوارثه االأجيال، وما اأنتجه الفنان من اإبداع وفكر واأثر جمالي يدخره للأجيال   .6

اللحقة. 

مغزاها. ن�ضاطن�ضاط وو�ضح  االآتــيــة  العبارة  ناق�س  زمــلئــك،  مع  بالتعاون 
وا�ضتدل باإنتاج فني لع�ضر من الع�ضور التاريخية القديمة. 

 العبارة: )اإن وجود الفن ال ُيمكن اأن يظل ثابتاً اأو جامداً، فوظيفة الفن تتغير وتتطور مع 
تطور المجتمع، ومع ذلك نجد اأن الفن في جميع الع�ضور قد ُيعبر عن حقيقة ثابتة ن�ضتطيع 

اإدراكها وفهمها في ع�ضرنا الحالي(. 

)2(
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مكون�ت العمل الفني

يقوم بناء العمل الفني على التوافق بين ال�ضكل المادي للعمل الفني والم�ضمون الذي 
يحدده الفنان، تبعاً لثقافته ومعتقداته وروؤيته للعالم الخارجي. وكل ال�ضكل والم�ضمون 
لهما قيمتهما مع اختلف درجة وم�ضتوى االأهمية ح�ضب الع�ضر اأو المدر�ضة الفنية التي 

ينتمي اإليها الفنان المنتج للعمل الفني.
ال�ضكل: هو الهيئة اأو الهيكل العام للعمل الفني، وجميع عنا�ضره من خطوط وم�ضاحات 
واألوان تقوم ببنائه لجعله وحدة كلية، هذا ال�ضكل قد يكون �ضكل ب�ضيط جداً ال يتعدى مربع 
اأو   التج�ضيدية،  اأو  الخطية  التفا�ضيل  كثير  التعقيد  �ضديد  يكون  وقد  لونية،  م�ضاحة  على 
عب فهم م�ضمونه، اأو وا�ضحاً جداً ي�ضاعد على اال�ضتجابة ال�ضريعة لفهم  يكون غام�ضاً ُي�ضّ
م�ضمونه، اأما الم�ضمون )المحتوى(: هومعاني الر�ضالة اأو االأفكار التي يريد الفنان اإي�ضالها 

للآخرين، قد تكون ر�ضالة ذاتية اأو مو�ضوعية.
البع�س  يعتقد  الفني،  العمل  في  و)المو�ضوع(  الم�ضمون  بين  يخلط  النا�س  كثير من 
اإليه فقط لكن ال يدخل  ُي�ضير  اأنهما واحد، لكن المو�ضوع يعتبر �ضيء خارج العمل الفني، 
ــمــكــن لــكــثــيــر من  فـــي �ــضــمــيــمــه، فــالــمــو�ــضــوع الـــواحـــد ُي
)كالفقر،  االإنــ�ــضــانــيــة  الموا�ضيع  مثل  تــنــاولــه  الفنانين 
العنف االأ�ضري(، اأو موا�ضيع �ضيا�ضية )الحرب وال�ضلم(، 
المو�ضوع  يتناول  فنان  كل  لكن  وغيرها.  عاطفية...  اأو 
وبيئته  ثقافته  باختلف  مختلف،  ومحتوى  بم�ضمون 
اإليه، ومدى تفاعله مع المو�ضوع،  والع�ضر الذي ينتمي 
تناولوا  ال�ضعوديين  الت�ضكيليين  الفنانين  اأن  نرى  لهذا 

مو�ضوع التراث، لكن بم�ضامين مختلفة.

ال�ضكل )6( لوحة الفنان ال�ضعودي 
عبدالحليم ر�ضوي
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والعلقة بين ال�ضكل والم�ضمون علقة تبادلية، ال�ضكل يكت�ضب معناه من الم�ضمون، 
االآخــر. وهذا ما نراه في لوحة  ال�ضكل، فكلهما يوؤثر في  والم�ضمون نفهمه من خلل 

Pablo Picasso الجورنيكا للفنان بابلوبيكا�ضو

ال�ضكل )7( 

منه  طلبت  اأن  بعد  الحجم  الكبيرة  الجدارية  اللوحة  هــذه  بيكا�ضو  بابلو  الفنان  نفذ 
الحكومة االإ�ضبانية في عام 1937م تنفيذها على جدار مبناها في المعر�س الدولي الذي 
كان �ضيفتتح في ذلك الوقت، لكن الفنان قبل ال�ضروع بتنفيذها وقع في حيرة �ضديدة، ُيفكر 
في اأف�ضل الطرق الإنتاج عمله الفني، اإلى اأن حدث اأن ق�ضفت الطائرات االألمانية القنابل 
على القرية جيرنكا في اإ�ضبانيا، بعنف �ضديد خالي من االإن�ضانية، هنا وم�ضة الفكرة لدى 
التكوين  عنا�ضر  لتوزيع  درا�ضة  بعملية  وقام  الفنية،  روؤيته  لديه  وات�ضحت  بيكا�ضو  بابلو 
لل�ضكل العام للوحة الجدارية مهتماً بالر�ضالة والم�ضمون الذي يريد تو�ضيله للجمهور، 
وخلل هذه الدرا�ضة ر�ضم واحد و�ضتين ر�ضماً تخطيطياً لعنا�ضر العمل، والتقط �ضبع �ضور 

فتوغرافية لمراحل التنفيذ وحاالت التغيير والتبديل وتطوير العمل.

الفنان بابلو بيكا�ضو مار�س الفن فترة طويلة من عمره حتى بلغ 
ال�ضاد�ضة والخم�ضين عاماً، ومع ذلك لجاأ اإلى ر�ضم عدد كبير جداً 
من الر�ضوم التخطيطية قبل تنفيذ العمل االأكبر،  وت�ضوير مراحل 

تقدمه في العمل. في اعتقادك.. ما �ضبب ذلك؟  

 )1( ن�ضاطن�ضاط
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لوحته ن�ضاطن�ضاط فــي  بيكا�ضو  الفنان  اأمــثــال  الفنانين  بع�س  اأي�ضاً  هناك 
الجيرنكا، الذين اتخذوا طريقة الدرا�ضة االأولية التخطيطية قبل 
تنفيذ عملهم، مثل الفنان بول جوجان Paul Gauguin، حيث كان يقوم بدرا�ضة الطبيعة اأواًل، 
ير�ضم بقلم الر�ضا�س موقع ال�ضجرة، والج�ضر.. وغيره وي�ضع ملحظاته مكتوبة، ويحذف 
وي�ضيف ما يريده من المنظر، ثم يبداأ بتلوين المنظر باالألوان الزيتية في مر�ضمه بعيد 

عن تغيرات الهواء وال�ضوء.

وبالمقابل نجد الفنان فان جوخ Vincent Van Gogh �ضلك م�ضار اآخر، فقد كان ير�ضم 
من الطبيعة مبا�ضرة وي�ضع لم�ضاته اللونية على اللوحة دون اإ�ضافة اأو تعديل، فاإذا لون 
االأ�ضجار انتقل مبا�ضرًة اإلى عن�ضر اآخر في اللوحة.. وهكذا. وكان يقول )اأنا اأر�ضم انطباعي 

االأول، اإح�ضا�ضي المبا�ضر، اأر�ضم بلم�ضة واحدة وال اأعود حتى ال يموت اإح�ضا�ضي(.

من منهما اأ�ضح؟ هل اأف�ضل اأن نر�ضم ونلون في اآن واحد اعتماداً على االإح�ضا�س االأولي 
المبا�ضر والتلقائية في العمل، اأم نقوم بعمل درا�ضات اأولية ثم ننجز العمل في المر�ضم على 

اأ�ضا�س ح�ضابات عقلية؟ وهل طريقة تنفيذ ال�ضكل يوؤثر على الم�ضمون؟

Paul Gauguin لوحة للفنان العالمي بول جوجان

ال�ضكل )9(ال�ضكل )8(

Vincent Van Gogh لوحة للفنان العالمي فان جوخ

 )2( 
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بن�ء العمل الفني
الثقافات  جميع  فــي  والــمــكــان،  الــزمــان  حــدود  تخطت  الــنــا�ــس،  بين  ات�ضال  لغة  الفن 
وم�ضتويات المجتمعات، وكما نعلم اأن لغة التخاطب اللفظية لها اأ�ضول وقواعد، اأي�ضاً لغة 
الفن لها قواعد ومفردات، جهد المتخ�ض�ضين في تحديدها ودرا�ضتها، على النحو الذي 

ي�ضاعد ال�ضخ�س المتذوق للفن اأو الممار�س له، اأن يفهم لغة الفن.

�ضكل )10(عوامل بناء العمل الفني
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البعد االإدراكي للعمل الفني

االإدراك: هو عمليه معرفية ت�ضاعد الفرد على فهم وا�ضتيعاب العالم الخارجي المحيط 
به، ليتمكن من التعامل معه والتكيف، من خلل اختيار االأنماط ال�ضلوكية المنا�ضبة له، 
على �ضوء المعاني والتف�ضيرات التي تم تكوينها للأ�ضياء. والأن االإن�ضان الفنان يمر دائماً 
بعمليات اإدراكية متوا�ضلة الأ�ضياء فنية ومو�ضوعات ت�ضكيلية، تتكون لديه خبرات في مجاله 

وت�ضبح علمية االإدراك لديه نامية.
االإدراك الب�ضري: تمر عملية االإدراك عند معظم النا�س بنف�س العمليات وهي النظرة 
الكلية للعمل الفني دون النظر اإلى التفا�ضيل واالأجزاء اأو العنا�ضر االأولية، ثم تبداأ عملية 
تحليل وتفكيك عنا�ضر العمل الكلي، لمعرفة العلقات بين االأجزاء ومن ثم اإعادة التركيب 

مرة اأخرى.
والعمل الفني ُيدرك كع�ضو موحد متكامل ال اأهمية لعن�ضر واحد من عنا�ضره على 
حدى، اإنما هذه العنا�ضر تعمل معاً بطريقة متكاملة، واأي خلل فيها اأو في اأحدها قد يوؤثر 

على العمل �ضلباً. 
الحظ ال�ضورة الفوتوغرافية، ال�ضكل )11( �ضورة لقمة 
باأنها  وهلة  الأول  روؤيــتــهــا  عند  النا�س  بع�س  يظن  قــد  جبل 

منحوتة �ضخرية اأو قمة جبل ه�ضبة واحدة فقط. 

ال�ضكل) 11( �ضورة لقمة جبل .

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي
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البعد اإلدراكي للعمل الفني

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن وضرورته لألنسان

االختياري

الثانوية مقررات
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لكن عند م�ضاهدة المنظر كامًل، نرى اأنه �ضمن �ضل�ضلة من الجبال المرتفعة.

مبادئ التنظيم االإدراكي:

مفهوم الكلية في فهم الظاهرة:
ولي�س  كليات  �ضكل  على  االأ�ضكال  اإدراك  اأي   
جزيئات كما مو�ضح �ضابقاً، واأن مجرد تحليل 
ــزاء قـــد يــفــقــدهــا مــعــنــاهــا،  ــ الــخــبــرة اإلــــى اأجــ

وبالتالي الغاية اأو الوظيفة التي توؤديها.
ال�ضكل واالأر�ضية: ين�س هذا المبداأ 

اأنها �ضكل واأر�ضية، وتت�ضح العلقة بين  اأن االإن�ضان يرى االأ�ضياء ويدركها وينظمها على 
ال�ضكل والخلفية في االآتي:

اأن ال�ضكل له حدود تحيطه، بينما االأر�ضية لي�ضت لها حدود.  .1
اأن االأر�ضية تقع خلف ال�ضكل.  .2

ال�ضكل )12(

ال�ضكل )13(
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1. الت�ضابه: ي�ضهل اإدراك االأ�ضياء المت�ضابهة اأكثر من االأ�ضياء المختلفة المتباينة، فاالأ�ضياء 
المت�ضابهة في بع�س الخ�ضائ�س كاللون اأو ال�ضكل اأو الحجم تتجمع مع بع�ضها في وحدات 

وبالتالي ي�ضهل تعلمها وتذكرها كمجموعة واحدة 
حتى لو كانت مبعثرة من غير انتظام، ال�ضكل )17(.

3. اأن ال�ضكل اأ�ضهل تمييزه عن االأر�ضية ب�ضبب حوافه.
4. تختلف درجة ن�ضوع ال�ضكل عن االأر�ضية، اإما اأقل اأو اأكثر. 

5. تاأخـذ االأر�ضية حيـز اأكبر من ال�ضكل. 

ال�ضكل )14( عمل الفنان ال�ضوداني 
محمد عبدالمجيد ف�ضل

ال�ضكل )15( عمل الفنان العالمي بول �ضيزان 
Paul Cezanne

من غير انتظام، كما  في ال�ضكل )17(

ال�ضكل )16( 

لكن هناك بع�س االأ�ضكال ال ن�ضتطيع اأن نحدد ال�ضكل 
واالأر�ضية ب�ضبب ت�ضاوي حجمهما، ال�ضكل )16(.

نلحظ في ال�ضكل )14 ( و )15(و�ضوح ال�ضكل واالأر�ضية  ب�ضبب ت�ضاوي حجمهما كما في ل�ضكل )16(

المبادئ والقوانين التي ُتي�ضر عملية االإدراك الب�ضري، وتتمثل هذه المبادئ في االآتي:
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التقارب: ي�ضير مبداأ التقارب اإلى اأن العنا�ضر تميل اإلى التجمع في تكوينات اإدراكية   .2
التي يتقارب وجودها في  المكاني. فاالأ�ضكال  اأو  الزماني  لدرجة تقارب حدوثها  تبعاً 

المكان يتم اإدراكها على اأنها تنتمي اإلى مجموعة 
القريبة  الم�ضافات  الأن  م�ضتقلة،  �ضيغ  اأو  واحــدة 
بين هذه العنا�ضر ُت�ضهل عملية اإدراكها وتخزينها 

وتذكرها الحقاً، في حين ي�ضعب اإدراك االأ�ضياء المتباعدة. نجد مثًل اأنه على الرغم 
من وجود خم�ضة خطوط منفردة للوجوه اإال اأن كل زوجين فيها يكونان وحدة م�ضتقلة 

عن الوحدات االأخرى لتقاربها، ال�ضكل )18(.
االإغلق: يتم اإدراك االأ�ضكال التي تمتاز باالكتمال اأو اال�ضتقرار على نحواأ�ضهل من تلك   .3
غير المكتملة اأو الناق�ضة، لذا نجد االأفراد عادة يحاولون جاهدين اإلى ملء الفراغات 

المفتوحة،  ــكــال  االأ�ــض اأو  الــمــ�ــضــاحــات  فــي  الــنــاقــ�ــضــة 
محاولة منهم للو�ضول اإلى عملية اإغلق حواف هذه 
لها  يكون  حتى  وتف�ضيرها  فهمها  اأجــل  من  االأ�ضكال 

اإدراكي ووظيفة معينة وذلك باالعتماد على الخبرات ال�ضابقة ل�ضد هذه الثغرات  معنى 
والمعلومات الناق�ضة، ال�ضكل )19( مثًل يرى الفرد حيوان ما خلف �ضجرة يكمل الجزء 

الباقي ويتعرف على الحيوان. 
االتجاه الم�ضترك: ي�ضير هذا المبداأ اإلى اأن العنا�ضر التي تتحرك اأو ت�ضير في اتجاه   .4
معين تدرك على اأنها ا�ضتمرار لموقف معين، وبالتالي فهي تنتمي اإلى مجموعة واحدة، 

بالتالي فاإن اإدراكها وتذكرها يكون اأ�ضهل من العنا�ضر 
التي ت�ضير في اتجاهات مختلفة اأو  متعاك�ضة، ال�ضكل 

)20( كما يلحظ في العر�س الع�ضكري للطيران.

ال�ضكل )18( 

ال�ضكل )19( 

ال�ضكل )20( 
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مثل  المت�ضلة  العنا�ضر  اأو  االأ�ضياء  )اال�ضتمرار(  االت�ضال:   .5
النقط التي ت�ضل بينها خطوط منحنية اأو م�ضتقيمة تدرك على اأنها 
تربطها  علقة  لها  لي�س  التي  المنفردة  بعك�س  واحــد  ل�ضكل  تنظيم 
بغيرها، فنحن نميل بطبيعتنا االإدراكية اإلى اإدراك االأ�ضياء التي ت�ضكل 
نمطاً م�ضتمراً على اأنها تنتمي اإلى مجموعة واحدة، ففي ال�ضكل )21( 
منهما  ولكل  منف�ضلة  تكوينان  اأنهما  اإلــى  الخطين  اإدراك  اإلــى  نميل 
ال�ضكل  في  هو  كما  معاً  يجتمعان  عندما  ولكن  بــه،  الخا�س  تكوينه 
)22(، فاإن االت�ضال الخا�س بكل منهما يختلف بحيث ي�ضعب اإدراكها.

ُتعد المبادئ ال�ضابقة، مبادئ ُت�ضهل عملية االإدراك، لكن 
يحدث في بع�س الحاالت عند روؤيتنا لبع�س الم�ضاهد بما 
ي�ضمى بخداع االإدراك حيث يتم تف�ضير واإعطاء معاني لهذه 
اأو دقيق، وقد يكون الخداع  الم�ضاهد على نحوغير �ضحيح 
في اإدراك ال�ضكل والمكان واللون والحركة والحجم وغيره، 
اهلل  بــاإذن  اللحقة  الــدرو�ــس  في  �ضندر�ضه  المو�ضوع  وهــذا 

تعالى.
البعد البنائي المادي للعمل الفني

عملية بناء العمل الفني مرتبطة بجانبين وهما الجانب االإدراكي والجانب البناء المادي، 
وُيق�ضد بكلمة بناء: اأي التركيب، التاأليف، التوحيد.

والعمل الفني يمر بمراحل اإن�ضاء وبناء، وعمليات تطور ونمو من )اإ�ضافة، حذف، تحوير(، 
للو�ضول اإلى اإنتاج فني. وتختلف المدة الزمنية للتنفيذ ح�ضب االأ�ضلوب المتبع في التنفيذ، 
اأ�ضلوب يعتمد على التلقائية والعفوية في التنفيذ مثل بع�س مدار�س الفن الحديثة )ال�ضاذج 
اأو ما ي�ضمى بالنييف(، اأو اأ�ضاليب تعتمد على الدرا�ضة الهند�ضية المنطقية وقواعد المنظور، 

ال�ضكل )21(  

ال�ضكل )22( 
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كما نراها في اأعمال القدماء في ع�ضر االإغريق وع�ضر النه�ضة، اأي�ضاً الخامة الم�ضتخدمة لها 
دور كبير في اإظهار م�ضمون العمل والر�ضالة المراد اإي�ضالها.

ن�ضاط منزلي: در�ضت في االأعوام ال�ضابقة عنا�ضر واأ�ض�س بناء العمل الفني، قم بعملية 
بحث من مواقع االإنترنت اأو اأي م�ضادر معرفية اأخرى لتعريف الم�ضطلحات االآتية:

o  معنى التكوين الفني.               o  معنى الت�ضميم.
o  هيكل التكوين )ال�ضكل واالأر�ضية، التوافق والتباين(.

o  عنا�ضر العمل الفني: )النقطة، الخط، الم�ضاحة، الحجم اأو الكتلة، ال�ضوء والظل، 
الملم�س، اللون(.

o  اأ�ض�س العمل الفني: )الوحدة، االإيقاع، االتزان، التنا�ضب، ال�ضيادة ومركز االهتمام، الحركة(.
ملحظة: يتم تق�ضيم الم�ضطلحات على مجموعات الطلب/ الطالبات للقيام بعملية 

البحث.
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خريطة ذهنية للبعد البنائي المادي للعمل الفني

ال�ضكل )23( خريطة ذهنية للبعد البنائي المادي للعمل الفني
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�صمم من الدائرة اأ�صك�اًل اإبداعية ؟  ن�ضاطن�ضاط
ولك مطلق الحرية في:

تحديد موقع الدائرة في الورقة وحجمها.  -
تكرار �ضكل الدائرة اأو عدم تكرارها.   -

ر�ضمها بدقة وباأدوات هند�ضية اأو باليد مبا�ضرة.  -
اختيار نوع االألوان، اأو ا�ضتخدام اأقلم حبر فقط للتنفيذ.  -

االتجاه في التعبير )مو�ضوعي اأو ذاتي(.  -

نماذج الأعمال فنانين

ا�ضتخدموا الدائرة في بع�س اأعمالهم: 

لوحة للفنانة منال الروي�ضد 

علــى الرغــم مــن تكــرار �ضــكل الدائــرة لكــن كل دائرة 
قدمتهــا الفنانــة باإح�ضا�ــس مختلــف وروؤيــة مختلفة، تارة 
نراهــا هــي مركــز االهتمــام وال�ضــيادة، وتــارة نراهــا اأقــل 
وجــود واأقــل تاأثيــر، وعامــل اللــون كان هــو الــدور االأكبــر 
فــي اإظهــار االأ�ضــكال، والخطوط المنطلقــة في اتجاهات 
للرائــي  تنقــل  الدائــرة،  بحــدود  مقيــدة  غيــر  مختلفــة، 

ال�ضكل )24( لوحة الفنانة ال�ضعودية منال الروي�ضداإح�ضا�س بالحرية.

 )1( 
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Robert Delaunay اأعمال للفنان روبرت ديلوني

تناول �ضكل الدائرة في كثير من اأعماله.
اإح�ضا�س  للمتلقي  تولد  روؤيتها  اأنها عند  اإال  اللوحة �ضامتة وجامدة  اأن  الفنان  اعتبر 
بالحركة، واأن اللون يكت�ضب قيمته من مبداأ التباين في اللوحة، اأي ال ن�ضتطيع نقدر قيمة 

اللون االأزرق اإال بمقدار تباينه مع لون مجاور.
ومن خلل االألوان المتباينة تتحول اللوحة اإلى م�ضاحات متحركة ذات اإح�ضا�س هند�ضي.

Wassily Kandinsky اأي�ضاً الفنان وي�ضلي كاندن�ضكي

ودرجــات  واألـــوان  باأحجام  الــدائــرة  �ضكل  تناول 
مختلفة، واأظهرها في بع�س اأعماله ب�ضورة مفككة 
بينها من خلل  واأحــدث علقات  مترابطة،  وغير 
الخطوط واالأ�ضكال الهند�ضية وجعل االأ�ضكال كاأنها 

ت�ضبح في فراغ، ال�ضكل )26(.

ال�ضكل )25( لوحة الفنان روبرت ديلوني

ال�ضكل )26( لوحة الفنان وي�ضلي كاندن�ضكي
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ق�ص�ي� ت�صكيلية 
الق�ضايا الت�ضكيلية المتعلقة ببناء العمل الفني، قد تواجه كثير من النا�س الممار�ضين 

للفن، �ضواء كانوا من المبتدئين اأو من لهم خبرة وا�ضعة في هذا المجال.
وحتى ال تكون بع�س هذه الق�ضايا عقبة في طريق الفن وممار�ضته، البد من التفكر 
فيها واال�ضتفادة من خبرات ال�ضابقين من الفنانين على اختلف وجهاتهم وروؤيتهم للفن، 
المو�ضوعات واالأ�ضاليب  الفن، وت�ضاعدنا على اختيار  الإيجاد حلول ت�ضكيلية تفيد مجال 

المنا�ضبة لنا ومنا�ضبة لمتطلبات ع�ضرنا وبيئتنا.

ن�ضاطن�ضاط

و�ضع فر�ضيات مبدئية من قبل جميع اأفراد المجموعة.  o
التحقق من هذه الفر�ضيات بالرجوع اإلى اأي م�ضادر تعلم موثقة.  o

اال�ضتدالل بخبرات فنانين �ضابقة اأو معا�ضرة.  o
اختيار طالب من المجموعة ليقوم بمهمة العر�س التقديمي لعر�س نتائج المجموعة   o

اأمام المجموعات االأخرى.

                            • بالتعاون مع مجموعتك : اأختر اأحــد  الق�ضايا الموجودة في 
المجتمع  ودرا�ضتها  لمعالجتها باأ�ضاليب فنية منا�ضبة وذلك باإتباع االإجراءات االآتية:

بع�ض الق�ص�ي� الت�صكيلية التي تحت�ج اإلى درا�صة:
ما اأثر ال�ضوء على اللون؟ هل لون االأج�ضام يتغير   •
بتغير درجة ال�ضوء الموجهة اإليه؟ ماذا تقترح من تجارب 

يمكن اال�ضتفادة من نتائجها حول هذا المو�ضوع؟

ال�ضكل )27( لوحة للفنان األفريد �ضي�ضلي 
Alfred Sisley

 )1( 
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�ضكل  ثبات  ت�ضمن  محددة  طريقة  هو  الفني(  )االأ�ضلوب  بم�ضطلح  المق�ضود  هل   •
تكوين الفنان وبنائه الت�ضكيلي من األوان وخطوط وم�ضاحات، وطرق معالجتها من الناحية 
التكنيكية اأو من ناحية التعبير، وعدم ال�ضماح لهذا الفنان الخروج عن اأ�ضلوبه المتبع حتى 

ال يفقد �ضخ�ضيته وهويته الفنية؟
التاريخ الفني يثبت لنا عدم �ضحة هذا التوجه الفكري، الأن الفنان يمر بعدة تجارب 
واكت�ضاف للذات وللعالم الذي حوله، وهذا ال يعني اأنه لي�س هناك بع�س الفنانين الذين 
نهجوا اأ�ضلوب واحد في اأعمالهم، لدرجة اأننا اإذا �ضاهدنا لوحاتهم، يمكننا اأن نميز عملهم 

من اأول وهلة.
المطلوب: جمع �ضت اأعمال للفنان بابلو بيكا�ضو للمراحل الفنية التي مر بها، وا�ضفاً 
في كل لوحة )بنائها الت�ضكيلي، من عنا�ضر واأ�ض�س( من وجهة نظرك الخا�ضة دون اللجوء 
اإلى ما كتب عنه من نقاد الفن والمتخ�ض�ضين، مع مقارنة نهائية بين اأ�ضاليب هذه االأعمال.
فكرة التكوين، اأي تاأليف العمل الفني الت�ضكيلي، كيف يفهمها التجريديون، هل هي   •
مجرد ر�ضم م�ضاحات لونية وخطوط مجردة، كانت نتيجة عمليات حذف واإ�ضافة لعنا�ضر 
واقعية تم تحوير �ضكلها الماألوف اإلى �ضكل مجرد بعيد كل البعد عن االأ�ضل، اأو موحياً له، 

اأو بقي من بع�س اأجزائه؟

ال�ضكل )28( لوحة للفنان كازمير مالفيك
Kasimir Malevich

ال�ضكل )29( لوحة للفنان مارك روثكو
Mark Rothko
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اأو طريقة تكوين  اأو ت�ضكيًل معيناً،  ما الفرق بين فنان يظل ي�ضتخدم لوناً معيناً،   •
معينة في لوحاته، وي�ضتمر في تكرار نف�س حلوله وطرقه في اإنتاجه الفني، وبين فنان اآخر 
يحاول با�ضتمرار تقديم حلول مختلفة ومتنوعة، في تناول عنا�ضر بناء العمل الفني، من 

خطوط وم�ضاحات وملم�س... وعلقات ت�ضكيلية بينها دائماً متجددة؟
وما راأيك في اأعمال الفنان فيلب دان Philp Dunn؟ هل هو من الفئة االأولى اأم الثانية؟

اأيهما اأهم يا ترى، اللون، اأم الخط، في م�ضاألة التعبير.... اأيهما اأقدر على اإي�ضال   •
فكرة الفنان اإلينا.... األوانه اأم خطوطه؟

ال�ضكل )31( لوحة للفنان
عبداهلل المحرقي

ال�ضكل )32( لوحة للفنان
 Claud Monet كلود مونيه

ال�ضكل )30( اأعمال الفنان فيليب دان
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مار�س االإن�ضان منذ القدم الفن الت�ضكيلي باأنواعه لُيعبر عن م�ضاعره واأحا�ضي�ضه وعن الف�ضاء 
المحيط من حوله، فَعِرف معاني االأ�ضكال وطبيعتها وتعمق في معرفة ُطرق التعبير عنها على 

الم�ضاحة ذات البعدين لكي يحقق البعد الثالث.
على  خللها  من  تعّرف  عــدة  ح�ضارية  بمراحل  االإن�ضان  ومــر 
بع�س القواعد واالأ�ض�س التي اعتمد عليها للو�ضول اإلى التعبير عن 
تلك الظواهر ب�ضكل اأكثر دقة، ومنها قواعد ونظريات علم المنظور.
ا�ضتطاع العالم اليوناني Acschylus و�ضع قواعداً اأ�ضا�ضية   
بالن�ضبة  للمنظور واأو�ضح في كتابه �ضير الخطوط واتجاهاتها 
ــاء بــعــد ذلــك  ــعــدهــا وقــربــهــا مــنــه، وجــ لموقعها مــن الــنــاظــر وُب
من  المنظور  لقواعد  وفــقــاً  ر�ضوماتهم  اأغــلــب  فكانت  الــرومــان 
نقطة تل�ضي واحدة، وفي عام 1500 م و�ضع االيطالي دافن�ضي 
كتاباً عن المنظور واعتبره فرعاً من فروع الريا�ضيات، حيث ذكر 

اأن للمنظور طبيعة تجعل ما هو م�ضطح يبدو بارزاً، وما هو بارز يبدو م�ضطحاً، وفي عام 1525 م اأّلف 
النحات األبرت دورر كتاباً اآخراً في المنظور، ثم تتابعت الموؤلفات في هذا العلم عبر التاريخ.

ن�ضاط فكرن�ضاط فكر
اإلـــــــى مـــــــاذا تــو�ــضــل 
الـــفـــنـــان الــتــ�ــضــكــيــلــي 
ــــارات  ــض ــبــــر الــــحــــ�ــ عــ
الــمــتــقــدمــة عــنــدمــا 
مــحــاوالتــه  فــي  اأراد 

تقليد الطبيعة؟

ال�ضكل)33( 
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علم المنظور واأللوان وتأثيرها النفسي والنسبة الذهبية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-علم المنظور وااللوان وتاثيرها النفسي والنسبة 
الذهبية

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع الثاني: علم المنظور 
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المنظور عبارة عن:
مجموعة من االأ�ض�س والقواعد التي ُتو�ضل الفنان بالممار�ضة الفعلية للفنون الت�ضكيلية.  •

ر�ضم االأ�ضكال من الطبيعة كما ت�ضاهدها العين الب�ضرية.  •
في  كما هي  لي�ضت  �ضطح منب�ضط  االأ�ضياء على  تمثيل   •
الحقيقة، ولكن كما تبدو لعين الناظر في و�ضع معين وعلى 

ُبعد معين.
والمنظور ال ُيفهم عن طريق الدرا�ضة النظرية فقط، واإنما 
ُيفهم عن طريق الممار�ضة التطبيقية الم�ضتمرة، المبنية على 
علم  ونظريات  وقواعد  اأ�ضا�ضيات  اإلــى  والم�ضتندة  الم�ضاهدة 

المنظور.
للمنظور م�ضتويات عديدة ونقاط خطوط كثيرة البد من معرفتها، ومنها: 

م�ضتوى ال�ضورة )اللوحة( Picture Plane: وهو ال�ضطح ال�ضفاف الذي يظهر من   •
خلله ال�ضكل ويكون راأ�ضي الو�ضع ومواجهاً للم�ضاهد.

خط االأر�س Ground Line: وهوتقاطع م�ضتوى ال�ضورة مع م�ضتوى االأر�س، وهو بداية   •
اللوحة، ومنه يبداأ البعد الثالث )العمق(.

خط االأفق  Horizon Line: وهوالخط اللنهائي الواقع على �ضطح االأر�س.  •

ن�ضاط فكرن�ضاط فكر
ــي الــــغــــايــــة مــن  ــ ــا هــ ــ مــ

المنظور؟
وكـــيـــف يــ�ــضــتــفــيــد مــنــه 

الفنان الت�ضــكـيــلي؟

ال�ضكل)34( 
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م�ضتوى النظر: هو الم�ضتوى الوهمي االأفقي الواقع اأمام الناظر مبا�ضرة، واإذا ارتفع   •
الناظر اإلى اأعلى تغير ال�ضكل الذي ينظر اإليه بحيث يت�ضع ال�ضكل االأعلى للمنظر وال يظهر 

ال�ضكل االأ�ضفل له، والعك�س.
قواعد المنظور: 

جميع الخطوط المتوازية فيما بينها والموازية لل�ضعاع الرئي�س تلتقي في النقطة   .1
الرئي�ضة، وهذه النقطة هي نقطة التل�ضي.

جميع الخطوط المائلة تلتقي في نقطة تل�ضي واحدة.  .2
جميع الخطوط العمودية واالأفقية في اللوحة تبقى على حالها دون تغيير.  .3

ال�ضطوح الجانبية تكبر كلما قل انحرافها وكانت بعيدة عن نقطة التل�ضي، والعك�س.  .4
ال�ضطوح العلوية تكبر كلما انخف�ضت اأو ارتفعت عن خط االأفق، وت�ضغر كلما اقتربت   .5

منه.
الخطوط العمودية في اللوحة تق�ضر وتقل الم�ضافات بينها كلما ابتعدت عن عين   .6

الناظر.

ال�ضكل )35( 
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ر�ضم المنظور:

ر�ضم االأ�ضكال المكعبة:
ُيعتبر المكعب من االأ�ضكال الهند�ضية المهمة في ر�ضم المنظور الأنه يحتوي على ثلث 

اأبعاد مت�ضاوية من طول وعر�س وعمق.
ولر�ضم المكعب من االأمام، وفقاً لقواعد المنظور، ُتتبع الخطوات االآتية: 

1 / من نقطة تل�ضي واحدة

ال�ضكل )36( 
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2/ من نقطتي تل�ضي: 

ويمكن اال�ضتفادة من الخطوات ال�ضابقة في ر�ضم االأثاث وخلفه. 

6/ تظليل ال�ضكل باأقلم الر�ضا�س
مع مراعاة م�ضدر ال�ضوء

5/ اإزالة الخطوط الوهمية ليظهر �ضكل
المربع بعد اكت�ضابه �ضكًل جديداً )المكعب(

ال�ضكل )37( 

ال�ضكل )39( ال�ضكل )38( 
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االآتية، ن�ضاطن�ضاط االأ�ضكال  حلل  المكعب،  ر�ضم  كيفية  على  التعرف  بعد 
وناق�س ما تو�ضلت اإليه مع معلمك وزملئك.

 

 

 

 

 

 

َوو�ضح ن�ضاطن�ضاط به،  الموجودة  االأ�ضكال  االآتي قم بتحليل  ال�ضكل  بتاأمل 
التغيرات التي طراأت عليها.

ر�ضم الدائرة:

تعتبر الدائرة من االأ�ضكال المهمة في درا�ضة المنظور، وذلك لدورها في ر�ضم بقية االأ�ضكال 
المنحنية.  الخطوط  ذات  االأ�ــضــكــال  وجميع  واالأقــوا�ــس  والــمــخــروط  كاالأ�ضطوانة  الهند�ضية 
ول�ضمان �ضحة ر�ضم الدائرة ب�ضكل دقيق يتم ح�ضرها داخل المربع وو�ضع المربع في حاالته 

المختلفة.   

 )2(

 )1(

ال�ضكل )40( 

ال�ضكل )41( 

ال�ضكل )42( 
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ر�ضم االأ�ضكال االأ�ضطوانية:
الجوانب  فتكون  المنظور،  قواعد  اإلــى  ر�ضمها  في  اأي�ضاً  االأ�ضطوانية  االأ�ضكال  تخ�ضع 
الراأ�ضية لها على زاوية قائمة في الر�ضم على خط م�ضتوى النظر اإذا كانت االأ�ضطوانات اأعلى 
اأو اأقل من م�ضتوى النظر، وت�ضبح قاعدة وقمة الج�ضم البي�ضاوي على هيئة �ضكل بي�ضاوي.

ر�ضم االأقوا�س: 
تعتبر االأقوا�س جزًء من الدائرة، ويمكن اأن ُير�ضم القو�س كامًل اأو جزء منه.             

ال�ضكل )44( ال�ضكل )43( 

ال�ضكل )45( 
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ا�ضتخدامات المنظور:
ُي�ضتخدم المنظور في الت�ضميم الهند�ضي والمعماري وفي تخطيط الطرق.

كما اأن الفنان ي�ضتخدم قواعد المنظور لتبعده عن ارتكاب الهفوات لحظة قيامه بر�ضم 
االأحجام وعلقتها التقريبية مع خط االأفق.

مما �ضبق، قم بر�ضم تخطيطاً قائماً على المنظور، مراعياً في ن�ضاطن�ضاط
ذلك قواعد المنظور، ور�ضم االأ�ضكال من نقطة اأو نقطتي تل�ضي.

ن�ضاط اإثرائين�ضاط اإثرائي
فـــي الــ�ــضــكــل االآتــــــي لــوحــة 
فـــان جوخ  الــعــالــمــي  للفنان 
ــاأمـــل  ــتـ بـ ــم  قــ  ،Van Gogh

الــــلــــوحــــة واأعــــــــــد ر�ــضــمــهــا 
با�ضتخدام قواعد المنظور، 

ثم �ضمنها ملف االإنجاز.

Van Gogh، Yellow Chair،Oil،1888 - 1889
ال�ضكل )48( لوحة للفنان فان جوخ

ال�ضكل )47( ال�ضكل )46( 
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 color psychological effects  االألوان وتاأثيرها النف�ضي
ما هواللون؟

يخبرنا علم الفيزياء الحديث اأن االألوان هي نتيجة ق�ضر اأو طول موجة اأ�ضعة ال�ضوء. 
فكلما طالت الموجة اقترب اللون من االأحمر، وكلما ق�ضرت دنى من االأزرق البنف�ضجي، 
اإلى اأن يبلغ لون ما فوق البنف�ضجي من جهة، ولون ما تحت االأحمر من الجهة االأخرى. 
واالألوان االأ�ضا�ضية هي: 1- االأزرق. 2- االأ�ضفر. 3- االأحمر. وين�ضاأ من امتزاجها كل االألوان 
التي نراها ون�ضتعملها. واأما االأ�ضود فهو يمت�س جميع االألوان، وبينما االأبي�س يحتوي على 
االألوان جميعها ويوحدها، وتو�ضف بع�س االألوان بالدافئة والبع�س االآخر بالباردة. وقد 

قام العالم  اإ�ضحاق  نيوتن  Isaac Newton باكت�ضاف اأ�ضل اللون.

اكت�ضف ن�ضاطن�ضاط كيف  و�ضح  ال�ضوء  لتحليل  ال�ضابقة  درا�ضتك  خلل  من 
العالم الفيزيائي ا�ضحاق نيوتن  Isaac Newton اأ�ضل اللون وعملية 

االإدراك اللوني؟
ما هو لونك المف�ضل؟

اإن عملية اختيار اللون هي اأ�ضبه ما تكون بالتوقيع ال�ضخ�ضي، فنعرف من خللها اأمزجة 
اأ�ضا�س  اللون على  لنف�س  ب�ضكل مختلف  تتفاعل  النا�س قد  اأن  النا�س وعواطفهم، فنلحظ 
خبراتهم ال�ضابقة اأو �ضلوك مكت�ضب، وقد اأظهرت الدرا�ضات باأن اأكثر الرجال يميلون لروؤية 
واختيار االألوان الباردة على عك�س الن�ضاء فاإن اأغلبهن يملن لروؤية االألوان الدافئة واختيارها 
االألــوان من منطقة الأخرى  لبع�س  االأ�ضخا�س  والديكور. وتختلف تف�ضيلت  الملب�س  في 

باختلف خلفياتهم الثقافية.

 )1( 

ال�ضكل )49( من�ضور ال�ضوء

ال�ضكل )50( 
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ا�ضتقبل مدير تنفيذي ل�ضركة �ضكاوى من العاملين في مكاتب ن�ضاطن�ضاط
ذات دهانات زرقاء اللون باأن الجو بالمكاتب بارد جدا. براأيك كيف 

�ضيحل المدير هذه الم�ضكلة؟

رو�ضكين  التا�ضع ع�ضر جــون  القرن  الكتاب في  اأحــد  قــال 
كل  فــي  اأهــمــيــة  االأكــثــر  العن�ضر  هــو  »الــلــون   :John Ruskin

من  تعبيراً  واالأف�ضل  االأكثر حيوية  فاللون هو  �ضيء مرئي« 
في  والمفاهيم  والمعاني  الر�ضائل  لك�ضف  اللفظية  االأ�ضكال 
الت�ضميم والفنون الت�ضكيلية فهو محفز لكافة الحوا�س مما 
ب�ضكل  توؤثر  التي  والعاطفية  الجمالية  اال�ضتجابة  عنه  ينتج 
اإيجابي اأو �ضلبي على المزاج والم�ضاعر واالأحا�ضي�س. فهناك 
من الفنانين الذين اتخذوا اللون اأ�ضا�ضاً للت�ضكيل في الع�ضر 
الحديث فعبروا باللون عن مظاهر الفرح وال�ضعادة والحزن 
والطاقة  والن�ضاط  والحركة  ال�ضو�ضاء  وعــن  تــارة،  والياأ�س 
 Van والهدوء وال�ضكون تارة اأخرى من اأمثال الفنان فان جوخ

Gogh وبيكا�ضو Picasso وغيرهم.

ال�ضكل )53( لوحة الماأ�ضاة لبيكا�ضو 
Picasso تعبر عن الحزن والياأ�س

االإيحــاء ن�ضاطن�ضاط اختــلف  فــي  ال�ضــبب  مــا 
فــي  والفــرح  االأمــل  بم�ضــاعر  النف�ضــي 

اللوحة االأولى وم�ضاعر الحزن والياأ�س في اللوحة الثانية؟

ال�ضكل )51( االألوان الباردة واالألوان الدافئة في الديكور. 
 )2( 

 )3( 
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االأثر النف�ضي والف�ضيولوجي لبع�س االألوان:
البرتقالي. االأحــمــر.2-   -1 الدافئة  االألـــوان  بــاأن  العلمية  واالأبــحــاث  الدرا�ضات   اأظهرت 
3- االأ�ضفر. تثير لدى بع�س االأ�ضخا�س مجموعة متنوعة من االأحا�ضي�س والم�ضاعر كالدفء 
والغ�ضب والعداء والتوتر فالبع�س منهم عندما ينظرون اإلى اللون االأحمر يوؤدي اإلى زيادة 
معدل �ضربات القلب لديهم، وذلك ب�ضبب زيادة كمية االأدرينالين التي تفرزها الغدة الكظرية 
وت�ضخها في مجرى الدم، على عك�س االألوان الباردة 1- االأزرق. 2- االأخ�ضر. 3- البنف�ضجي. 
غالبا ما تثير م�ضاعر الراحة والهدوء واال�ضترخاء وكذلك الحزن، ب�ضبب انخفا�س �ضغط 
الدم ومعدل التنف�س. وقد قام بع�س المخت�ضين با�ضتثمار نتائج الدرا�ضات والبحوث بهذا 
موظفيها  بتحفيز  التنفيذية  ال�ضركات  بع�س  قامت  كما  المر�ضى  بع�س  عــلج  في  ال�ضاأن 
الجدران  طلء  خلل  من  االإيجابية  والطاقة  واالطمئنان  الراحة  �ضعور  وبث  وت�ضجيعهم 
واألوان االأثاث. اأما ال�ضركات الخا�ضة بالدعاية واالإعلن والت�ضويق لجوؤوا با�ضتثمار االألوان 
في اإعلناتهم الخا�ضة بوجبات الطعام واأماكن تناولها في محاولة لجعل النا�س يعانون من 

الجوع با�ضتمرار، وغيرها من الطرق التي ال تح�ضى.

ال�ضكل )54( 
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ابــحــث فـــي الــ�ــضــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة عـــن الــمــزيــد مـــن الــتــاأثــيــرات النف�ضية ن�ضاطن�ضاط
والف�ضيولوجية للألوان القائمة على نتائج الدرا�ضات والبحوث العلمية مدعًما 

حديثك بال�ضور وناق�ضه مع معلمك وزملئك.

 )4( 
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   The golden ratio الن�ضبة الذهبية
واتزان  تن�ضيق  الت�ضميم من  يقا�س بمقدار ما في  الجمال  باأن  اليونانيون يعتقدون  كان 
تعدد  بين  ريا�ضية  اإيجاد علقة  بعد من  فيما  وتمكنوا  عنا�ضر،  يحتويه من  ما  في مجموع 
العنا�ضر وتنا�ضقها وتنوعها في الت�ضميم، من خلل خطة اأ�ضا�ضية لتغيير االأ�ضكال والخطوط 
الن�ضب ب�ضكل ظاهر في  ا�ضتخدمت طريقة  التناغم الجمالي فيه. وقد  والم�ضاحات، الإ�ضفاء 
اإتباع هذه الطريقة والتي مفادها  اإلى  الم�ضريين واالإغريق  اليوناني، واتجه قدماء  الع�ضر 
اإلى الكبير كن�ضبة الجزء  اإذا ق�ضم م�ضتقيم اإلى جزاأين بحيث تكون ن�ضبة الجزء ال�ضغير  اأنه 
الكبير اإلى طول الم�ضتقيم كله، فاإننا نح�ضل على الن�ضبة 1،618 وقد �ضميت بالن�ضبة الذهبية 
Euclid ورمز لها بالرمز  اأو المتو�ضط الذهبي من قبل عالم الريا�ضيات االإغريقي اقليد�س 

 »    Phi فاي«

وهذه الن�ضبة موجودة في متتالية ريا�ضية تبداأ من الرقم 1، ثم جمع العددين التاليين 
لنح�ضل على العدد الذي يليهما فتكون على ال�ضكل االآتي: 1، 2، 3، 5، 8، 13...اإلخ فالن�ضبة 
Fibonacci مكت�ضفها وهي ت�ضاوي  اأعــداد )فيبونات�ضي(  5: 8 تمثل عددين متتاليين من 
اإلى هذا اليوم في معظم الت�ضميمات واالأعمال الفنية  1،618 وهذه الن�ضبة ال زالت تتبع 

الجميلة.

ال�ضكل )55( 
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اأمامك االأ�ضكال االآتية قم بقيا�س القطع الم�ضتقيمة الملونة التي تظهر في ن�ضاطن�ضاط
بع�س ال�ضور، وبعد ذلك ُقم بح�ضاب الن�ضبة بين طول القطعة الكبيرة على القطعة 

ال�ضغيرة. ماذا ت�ضتنتج؟

فالن�ضبة الذهبية The golden ratio: هي ثابت ريا�ضي وعدد خا�س للن�ضبة بين الجزء 
وت�ضاوي  ال�ضكل  لكامل  الكبير  الجزء  بين  الن�ضبة  نف�س  وهي  الكبير  الجزء  اإلــى  ال�ضغير 
الفن  على  تاأثيًرا وا�ضحاً  لها  اأن  يبدو  التي  بمتتالية فيبونات�ضي  والممثلة  تقريباً 1،618، 

والعمارة، اإ�ضافة اإلى علقتها بالفيزياء والبيولوجيا والتطور وعلم الحيوان والنبات.
:golden rectangle الم�ضتطيل الذهبي

 )1( 

ال�ضكل )58( 
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اأكثر  الذهبية وهو  الن�ضبة  اإلــى عر�ضه هو  ن�ضبة طوله  الــذي تكون فيه  الم�ضتطيل   هو 
االأ�ضكال الهند�ضية بهجة للناظر وقد اكت�ضف فيثاغورث)pythagoras( هذه الن�ضب وا�ضتخدم 
االإغريق الم�ضتطيلت الذهبية في العديد من االأعمال الفنية والهند�ضة المعمارية وظهرت 
في الكثير من المباني القديمة )البارثينون  Parthenon( في اليونان القديمة وفي لوحة 
الموناليزا  Mona Lisa لدافن�ضي  da Vinci وغيرها من اأعمال فن ع�ضر النه�ضة كالفنان 

.Mondrian موندريان

موندريان
Mondirian

هيكل البارثينون 
Parthenon

اأمامك بع�س ال�ضور التي تحوي على اأنواع مختلفة من الن�ضب الذهبية، ابحث ن�ضاطن�ضاط
الذهبية و�ضنفها  الن�ضبة  النوع من  التي تحوي هذا  ال�ضور  االإنترنت عن بع�س  عبر 

وفق كل نوع وحدد المجال التي تنتمي اإليه ثم ناق�ضها مع معلمك وزملئك.

 Golden Spiral المنحنى الذهبي The Pentagram الخما�ضي الذهبي

ال�ضكل )60( ال�ضكل )59( 

ال�ضكل )62( ال�ضكل )61( 
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اآفاق خلقة واكت�ضافات جديدة تنطوي  الذهبية فتحت  للن�ضبة  العميقة  المعرفة  اإن 
على الن�ضبة الذهبية في الن�ضبية العامة وعلم الكون وقد قام بع�س علماء الريا�ضيات من 
اأمثال روجر بنروز Roger Penrose من اكت�ضاف بلط بنروز  Penrose Tiles القائم على 

ترتيب ثلثي االأبعاد الجزيئي ل�ضكل �ضبه بلوري من )الخما�ضي الذهبي(.

بع�س قواعد الن�ضبة الذهبية عند الت�ضوير الفوتوغرافي:

االأثــلث  لقاعدة  مطابقة  وهــي   :Golden rule of thirds الذهبية  االأثــلث  قاعدة   •
المعروفة في الر�ضم حيث االأبعاد غير مت�ضاوية تماماً بل هي على قدر )1:1،618(. وعلى 
هذا التق�ضيم يتم تحديد مو�ضع الج�ضم المراد ت�ضويره. بحيث يكون العن�ضر االأهم موجوداً 

بال�ضبط على نقاط تقاطعات الخطوط االأربعة.

المثلثات الذهبية: Golden Triangles تعتبر اأحد النقاط الحمراء الموجودة على   •
الخطوط الداخلية المتقاطعة موقع مثالي لت�ضوير العن�ضر الرئي�س للتكوين، اأما النقاط 

االأخرى فتو�ضع فيها العنا�ضر الثانوية لل�ضورة.

ال�ضكل )63( 
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اكت�ضف اأي من ال�ضورتين روعي فيها الن�ضبة الذهبية عند الت�ضوير، وما هي ن�ضاطن�ضاط
القاعدة المتبعة فيها؟ وهل هناك علقة بينها وبين قواعد المنظور؟ علل اإجابتك.

ما وجه ال�ضبه بين قواعد المنظور والن�ضبة الذهبية في هذه ن�ضاطن�ضاط
اأمامك،  التي  ال�ضورة  على  بالتخطيط  وو�ضحها  حددها  ال�ضورة، 

ماذا ت�ضتنتج؟

 )4( 

 )3( 
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بــنــاء عــلــى مــا تــم درا�ــضــتــه، قــم بتنفيذ عــمــًل فــنــيــاً قــائــمــاً على ن�ضاطن�ضاط
تطبيقات المنظور، واكتب تقريراً نقدياً عنه، ثم ناق�ضه مع معلمك 
وزملئك مو�ضحاً دور عنا�ضر واأ�ض�س الت�ضميم، والن�ضبية الذهبية فيه، واأ�ض�س اختيارك 

الألوانه.

 )5( 
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5858

)Op Art( االأوب اآرت

    منذ بداية القرن الع�ضرين ظهرت العديد من االتجاهات الفنية الواحدة تلو االأخرى 
التقدم  بجانب  اآنــذاك،  للمجتمعات  والثقافي  الفكري  للتطور  نتيجة  مت�ضارعة،  وبوتيرة 

العلمي والتكنولوجي. ومن اأبرز تلك االتجاهات: 
.Op Artوفن الخداع الب�ضري ،Pop Art فن البوب ،Assemblage Art  الفن التجميعي
اإن فن الخداع الب�ضري هو �ضكل من اأ�ضكال الحركة الفنية المعروفة بفن التاأثيرات الب�ضرية 
اآرت )Op Art( والمق�ضود بـ)Op( هو اخت�ضار لكلمة )Optical( بمعنى  والذي يعرف باالأوب 
الب�ضري  بــاالإدراك  المت�ضلة  العلمية  النظرية  على  قائم  فن  وهو  فن،  بمعنى   )Art(و ب�ضري، 

)الج�ضتالت(Gestalt وعلم الحركة وعلم الب�ضريات..

�ضورة بالتقنية الرقمية)الديجيتال(
للفنان فيكتور فازارلي Victor Vasarely مع بع�س اأعماله الفنية

ال�ضكل )68( 

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

L-GE-CBE-TRS-TART-U3-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U3-L1.png

فن الخداع البصري

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-فن الخداع البصري وتصميم النوتان

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع الثالث: فن الخداع الب�سري
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ن�ضاأة فن الخداع الب�ضري:

 ظهر هذا الفن منذ اأواخر الع�ضرينيات وبداية الثلثينيات من القرن الع�ضرين حيث 
قام مجموعة  االألمانية حين   Bauhaus »الباوهاو�س«  العميقة في مدر�ضة  كانت جــذوره 
من اأع�ضاء تلك المدر�ضة باإجراء عدة بحوث في الظاهرة الب�ضرية تحت اإ�ضراف »جوزيف 
اأ�ضتاًذا في نف�س المدر�ضة، ثم ظهرت في  Josef Albers الذي كان طالًبا، ثم عمل  األبرز« 
ا من النماذج المتفرقة لفن الخداع الب�ضري ت�ضمنت  االأربعينيات من القرن الع�ضرين بع�ضً
اإال مع حلول  الفنون الحديثة  تاأثيرات ب�ضرية متنوعة، ولكنه لم ي�ضبح فناً في م�ضاف 

اأوائل الخم�ضينيات.

بماذا ن�ضاطن�ضاط  ،Bauhaus »الباوهاو�س«  ومدر�ضة  اأكاديمية  �ضعار  تاأمل 
يوحي لك، حلل عنا�ضره الفنية من حيث ال�ضكل واللون والت�ضميم؟

Bauhaus ضعار اأكاديمية الباوهاو�س�

 )1( 
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بداية ظهور فن الخداع الب�ضري:

اإن اأول و�ضف لهذا النمط من الفن كان في العام 1964م عبر مجلة التايم االأمريكية حيث 
اأ�ضارت اإلى حقيقة مفهوم الخداع الب�ضري في حركة الخطوط واالألوان المكونة للوحات 
المر�ضومة ون�ضرت �ضور من المعر�س الذي اأقيم في ذلك الوقت با�ضم العين الم�ضتجيبة 
“The Responsive Eye”، واأ�ضارت اإلى اتجاه فنانيه اإلى االعتماد على المعطيات العلمية 
الحديثة للتعبير عن الحركة ب�ضورها المختلفة في االأعمال الفنية وذلك م�ضايرة للتقدم 
العلمي والتكنولوجي الذي �ضاد ذلك الع�ضر، اإذ كانت النظريات العلمية واالتجاهات الفنية 

والفل�ضفية هي المثير الحقيقي للفنانين.
الفن الحديث في مانهاتن بنيويورك وكان ي�ضم  اإن�ضاء متحف  العام 1965م تم  وفي 
حوالي 123 لوحة ومنحوتة لفن الخداع الب�ضري لمائة فنان من خم�ضة ع�ضر دولة، مما 
اأبهر الجمهور ونال اإعجابهم ب�ضكل كبير، وعلى اإثر ذلك انت�ضر هذا الفن في الكثير من 
الدول االأوروبية، واأ�ضبح فن الخداع الب�ضري اأحد االتجاهات الفنية الحديثة المعروفة 
في تلك الحقبة الزمنية واأعتبر تطوراً للفن التجريدي واللبنة االأولى النطلق العديد 
المختلفة  الجمالية  القيم  على  االتجاه  هــذا  ركــز  حيث  االأخـــرى،  الفنية  االتجاهات  من 
داخل  رفيعة  مكانة  الفن  لهذا  جعل  مما  والعمق  والت�ضاد  واالإيــقــاع  كــاالتــزان  للت�ضميم 
االتجاهات الفنية المختلفة في القرن الع�ضرين واأ�ضلوب مميز يمثل �ضمة الع�ضر وطابعه. 
وبداأ بالظهور في االإعلم المرئي وفنون الدعاية واالإعلنات المطبوعة وت�ضميم االأزياء 

والديكور الداخلي للمنازل.

”The Responsive Eye“  لوحة من متحف الفن الحديث العين الم�ضتجيبة

ال�ضكل )70( 
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رواد فن الخداع الب�ضري:

االأ�ضل  والهنغاري  الجن�ضية  الفرن�ضي   Victor Vasarely فازارلي  فيكتور  الفنان  يعتبر    
الب�ضري االأوب  Jesus Rafael Soto من رواد فن الخداع  والفنزويلي جي�ضو�س رافاييل �ضوتو 
اآرت Op Art. فقد تميز فازارلي في تجريده لهذا الفن و�ضياغته للأ�ضكال والخطوط واالألوان 
في �ضياق متناغم جميل، اأما �ضوتو فقد تخ�ض�س في اإنجاز منحوتات متحركة ثلثية االأبعاد 
بمواد تعطي االإح�ضا�س بال�ضوء والحركة والتغير مثل المواد ال�ضفافة والعاك�ضة لجذب الروؤية 
 Bridget Riley رايــلــي  بريدجيت  منهم   الفنانين  مــن  الكثير  ذلــك  فــي  تبعه  وقــد  واالنــتــبــاه، 

البريطانية التي ابتدعت الكثير من االأعمال ال�ضخمة والتي تبدو متحركة.

لوح بريديجت رايلي 
Bridget Riley 1961م

مج�ضم للفنان �ضوتو
Soto 1956م

خداع ب�ضري )خطوط(

فقد كان البتكارات فازارلي ورايلي في اللون والتلعب باالأ�ضكال الهند�ضية والخطوط 
تاأثير قوي على فناني الع�ضر الحديث ونهجهم لهذا الفن فقد برز العديد من الفنانين 
من اأمثال موندريان )Mondrian( بهولندا، ومالفيت�س )Malevich( برو�ضيا، وكاندن�ضكي 

)Kandinsky( باأوروبا، وغيرهم من الفنانين الذين برزوا في تلك الفترة.

ال�ضكل )71( 
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بناء على االأعمال الفنية المعرو�ضة اأمامك: هل توؤيد باأن االأ�ضكال ن�ضاطن�ضاط
والخطوط الهند�ضية بكافة اأنواعها واأ�ضكالها هي االأ�ضا�س البنائي لفن 
الخداع الب�ضري، اأم اأن التلعب باالألوان ب�ضكل متباين هو االأ�ضا�س في ذلك ولماذا؟ وفي حالة 

لديك راأي مختلف. اأذكره، وو�ضح ال�ضبب؟

Soto ضوتو� Victor Vasarely فازارلي Riley بريدجيت رايلي

مفهوم الخداع الب�ضري 

الهند�ضية  االأ�ضكال  تمثيل  على  القائم  التجريدي  التعبيري  الفن  اأنــواع  من  نوع  هو 
وتفاعل القيم اللونية وا�ضتخدامها الإيجاد اأنواع متباينة من الوهم الب�ضري الإبداع لوحات 
ت�ضكيليه توحي بالقيم الجمالية المتمثلة عند عر�ضها باإعطاء ال�ضعور بالحركة وال�ضكون 

والعمق والبروز واالنتفاخ والومي�س من على �ضطح اللوحة.
كيف ندرك االأ�ضكال ب�ضرياً؟ 

عملية االإدراك الب�ضري:

قال تعالى: ﴿
 ﴾ ]ال�ضجدة: 9[.

اإن اهلل �ضبحانه وتعالى اأنعم على عباده بنعم كثيرة، ومنها نعمة الب�ضر، فعن طريقها 
نطل على العالم الخارجي، ونتلقى المدركات، ونميز االأ�ضياء ونتعرف عليها.

 )2( 
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فعملية االإدراك الب�ضري هي عملية واحدة تخ�ضع لظروف خا�ضة و�ضروط معينة للح�ضول 
على االإح�ضا�س بموقع وحجم و�ضكل وحركة المو�ضوعات المحيطة بمدركاتنا. ويتحكم م�ضتوى 
الن�ضاط الذهني للفرد وقدرته على االنتباه في موقفه من المظاهر المرئية له بكافة اأ�ضكالها 

واأحوالها.
وقد تعرفنا م�ضبقاً على البعد االإدراكي للعمل الفني وعملية االإدراك الب�ضري بمراحله 
االأ�ضا�ضــية المتتابعــة والتــي تبداأ بنظرة اإجمالية ثم تحليليــة الإدراك العلقات القائمة بين 

االأجزاء ثم تجميعية باإعادة تاأليف وتركيب االأجزاء في هيئتها الكلية.

العوامل التي تقوم عليها عملية االإدراك الب�ضري:

العوامل الذاتية: تنتمي اإلى ال�ضخ�س الم�ضاهد للعمل الفني حيث اأنه له ميوله وانفعاالته 
الخا�ضة وا�ضتعداده التام وخبرته ال�ضابقة وقدرته على التخيل فتعمل جميعها بالتاأثير على 

حكمه االإدراكي.

تجميعيةتحليليةنظرة اإجمالية
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بعد درا�ضتك  لمبادئ التنظيم االإدراكي في الدرو�س ال�ضابقة وباالإ�ضتعانة ن�ضاطن�ضاط
العوامل  عن  اأبــحــث/ي   الت�ضكيلي  الفن  في  واأ�ض�ضه  الت�ضميم  عنا�ضر  بكتب 

المو�ضوعية بدقة  في ال�ضكل)77( و)78(  وا�ضتك�ضف /ي علقة كل �ضورة مع االأ�ضلوب الم�ضتخدم  مع 
التعليل. 

الدرو�س ن�ضاطن�ضاط في  االإب�ضار  عملية  تي�ضر  التي  والقوانين  للمبادئ  درا�ضتك  بعد 
ال�ضابقة اأو ما ي�ضمى بقانون التجمع تاأمل ال�ضور التي اأمامك وا�ضتنبط القوانين 

القائمة عليها كل �ضورة مع التعليل. 

وعلى هذا فاإن عملية االإدراك الب�ضري عملية ارتقائية تمتزج فيها العوامل الذاتية بالعوامل المو�ضوعية 
امتزاجاً م�ضتمراً، وهي نتاج لفاعلية االإن�ضان مع عالمه الخارجي المحيط به بغ�س النظر عن حجم العنا�ضر 

المرئية اأو اأ�ضكالها اأو بعدها عنه وذلك الإدراك العمق الفراغي للت�ضميم.

عندما تنظر العين ل�ضكلين واقفين على نف�س الم�ضاحة اأحدهما اأزرق واالآخر ن�ضاطن�ضاط
ال�ضكل  الكاميرا من �ضورة  اإلــى عد�ضة  اأقــرب  االأزرق  ال�ضكل  فتبدو �ضورة  اأحمر، 

االأحمر لماذا يا ترى؟

 )4( 
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هناك مجموعة من الدالالت التي ت�ضهم في عملية االإيحاء بالعمق الفراغي في م�ضطح 
ذي بعدين منها:

ابحث مع زملءك عن مفهوم هذه الدالالت في المراجع المنا�ضبة ن�ضاطن�ضاط
اأو ال�ضبكة العنكبوتية مع تدعيم داللتين بال�ضور التي تدل عليها.

المفاهيم الفكرية وعملية االإدراك في الخداع الب�ضري: 
الب�ضريات  وعلم  الحركة  بعلم  اهتمت  التي  االتجاهات  من  الب�ضري  الخداع  يعتبر 
االإح�ضا�س  اأن  توؤكد  التي   Gestalt »الج�ضتالت«  نظرية  نتائج  على  كبير  ب�ضكل  واعتمدت 
باالأ�ضكال يتم عن طريق النظام المنطقي لل�ضور المختلفة التي تتلقاها الحوا�س وتدركها 
اإدراًكا كلياً اأو جزئياً بالحذف اأو االإ�ضافة ح�ضب طبيعة المجال الذي يحيط بالعمل الفني، 

لذلك فاإن لكل من اللون وال�ضكل والم�ضاحة والمكان طبيعة خا�ضة في عملية االإدراك.
:Gestalt من نتائج نظرية الج�ضتالت

وجود علقة وظيفية بين �ضبكية العين )التي ترى االأنماط( والدماغ )الذي يف�ضر هذه   •
اأنماط معينة ت�ضبب الخلط بين هذين الجهازين )العين والدماغ(  االأنماط( فهناك 
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االإدراك  والت�ضوي�س في  التذبذب  اإلى  يوؤدي  واللون مما  وال�ضوء  والحجم  كال�ضكل 
الب�ضري.

العقل الب�ضري يدرك االأ�ضكال الكلية وال يدرك الجزئيات فاإذا ما تعر�س لها اأكملها.  •
كذلك يدرك عادة ال�ضكل اأمام خلفية وال يميز ال�ضكل على االأر�ضية اإال بوجود قواعد   •

معينة ت�ضاعده على ذلك.
وعقل االإن�ضان ال يميل اإلى العنا�ضر المتنافرة بل يعمل على التنظيم بتقارب وت�ضابه   •

وتجميع هذه العنا�ضر الب�ضرية.

الخ�ضائ�س الفنية للخداع الب�ضري: 

1- االإيهام الب�ضري بالحركة اأو البروز اأو االنتفاخ اأو الومي�س للعنا�ضر الب�ضرية تارة، 
مع ال�ضعور باال�ضتقرار والثبات واالتزان تارة اأخرى.

2- االإيحاء بالعمق الفراغي )البعد الثالث في الفراغ(
3-  اختيار العنا�ضر بعناية من اللون والخط وال�ضكل الإن�ضاء اأق�ضى تاأثير اإيهامي ديناميكي 

من الحركة الت�ضاعدية والتنازلية )التموجات( واالتزان والثبات والتج�ضيم.
4- علقة تبادلية قائمة على التوازن بين ال�ضكل )الموجب( والفراغ )ال�ضالب(. 

5- توظيف اأ�ضكال تجريدية هند�ضية والبعد عن االأ�ضكال الع�ضوية والرمزية.
6- ا�ضتخدام تقنيات لونية اإيهامية للم�ضاحات واالأ�ضكال كالت�ضاد والتدرج داخل اإيقاعات 

متحركة )تراكبات ديناميكية – تموجات – عمق – انت�ضار(.
7- تكرار الخطوط واالأ�ضكال والعنا�ضر ب�ضكل هند�ضي اإيقاعي متناغم.

ال�ضكل )82( 
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ن�ضاطن�ضاط
تمثل ال�ضور االآتية نماذج لظواهر مختلفة من الخداع الب�ضري، اكتب 
حقيقــة واحــدة عــن التغييــرات التــي اأحدثتهــا ون�ضــاأت عنهــا هــذه الظاهــرة 
االإيهاميــة، ثــم اكتــب راأيــك حولهــا وهــل يمكننا اال�ضــتفادة منها فــي حياتنا 

اليومية؟ و�ضح ذلك...
1-  ظهور النقاط ال�ضوداء على الخطوط البي�ضاء. 

2-  ظهور �ضكل الحلزون الدائري.

3-  م�ضاهدة المربع من بعد باللون االأحمر. 

4-  ظهور االألوان وام�ضة وكاأنها متعار�ضة.

5-  الم�ضاحة ال�ضغيرة البي�ضاء على اأر�ضية �ضوداء تبدو 
      اأكبر من م�ضاحتها الحقيقية.

 )7( 
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 :Op Art تقنيات فن الخداع الب�ضري

باالألوان  بــدءاً  المجال  هــذا  في  عديدة  لونية  تقنيات  ا�ضتخدام  تم  لقد  ــوان:  االألـ تقنية   .1
البا�ضتيل  باألوان  الر�ضم  فن  موؤخراً  انت�ضر  وقد  واالأكريلك.  واالأحبار،  والزيتية،  المائية، 

الطبا�ضيرية على االأر�ضيات.

اجمع �ضوراً اأخرى ثلثية االأبعاد للخداع الب�ضري بهذه التقنية على اأماكن ن�ضاطن�ضاط
متنوعة وحلل القيم الفنية والجمالية فيها؟

2- تقنية خامات مختلفة:
والقما�س،  كــالــورق، 
ــوط الــنــ�ــضــجــيــة،  ــيــ ــخــ والــ
والـــــمـــــعـــــادن. وانـــعـــكـــا�ـــس 
اإلخ كما في  المراآة....... 

االأ�ضكال.

3- تقنية االأجهزة الحا�ضوبية:
ــج  ــرامــ ــ ــل ا�ــــضــــتــــخــــدام ب ــثــ مــ
حـــا�ـــضـــوبـــيـــة مــخــتــلــفــة كــبــرنــامــج 
 )Photoshop( الـــفـــوتــــــو�ضوب 
ــرى  ــ ــج اأخـ ــرامــ ومــــا يــمــاثــلــه مــــن بــ

لمعالجة ال�ضور والر�ضوم، منها:

�ضور متحركة �ضور ثابتة

ال�ضكل )84( 
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هل تجيد قراءة ال�ضور كما هي في الحقيقة، فلتحاول قراءة هذه ن�ضاطن�ضاط
ال�ضور مع اإبداء راأيك )بالموافقة( اأو )المعار�ضة( وذكر االأ�ضباب؟

2- تطابق الخطان االأزرقان في الطول            3- جميع الخطوط الطولية متوازية

4- الخطان االأفقيان م�ضتقيمان                      5- ظهور عدة اأ�ضكال في ال�ضورة 

1- تطابق �ضطح كل الطاولتين في ال�ضكل الذي اأمامك   

 )9( 
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        اأمــامــك �ضورة لواجهة ق�ضر من ن�ضاطن�ضاط
ل ال�ضورة اإلى �ضورة  الق�ضور االإغريقية، حَوّ
الب�ضري بتطبيق  اإيهامية من فنون الخداع 
اإحدى الظواهر االإيهامية العلمية المنا�ضبة 

لها وفق ما تم درا�ضته. 

 Walter اإهرن�ضــتاين االألمـــاني  النف�س  عالــم  طــوره  الــذي   Ehrenstein اإهرن�ضــتاين  �ضكل  اأمامــك 
Ehrenstein senior فــي عــام 1941م، وجعلــه اأ�ضا�ضــا للخداعات الب�ضرية االآتية. ما هونوع االإيهام في هذه 

ال�ضور؟ وكيف يمكنك بخطوة واحدة لكل �ضورة اأن تزيل الخداع الب�ضري منها؟

المرحلة ن�ضاطن�ضاط فــي  در�ــضــت  لــقــد 
الدرا�ضية ال�ضابقة عن فن البوب 
Pop Art وهو من االتجاهات 

عنه  تحدث  الع�ضرين،  القرن  بداية  منذ  ظهرت  التي  الفنية 
.Op Art باخت�ضار وقارن بينه وبين فن الخداع الب�ضري

لوحة للفنان ال�ضعودي با�ضم ال�ضرقي
)البوب اآرت(

 )10( 

 )11( ن�ضاطن�ضاط

 )12( 
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لقد ظهر فن Op Art في االإعلم المرئي وفنون الدعاية واالإعلنات المطبوعة ن�ضاطن�ضاط
وت�ضميم االأزياء والديكور الداخلي للمنازل، ابحث في اأحد محركات البحث عن بع�س 
ال�ضور التي تدل على ذلك واجمعها و�ضنفها وفق نوع االإيهام ثم اأ�ضفها اإلى ملف االإنجاز 

الخا�س بك مع كتابة نقدك الخا�س لها.

اإبــداعــي لــلأعــمــال الفنية ن�ضاطن�ضاط  قــم بكتابة عــنــوان 
الظاهرة اأمامك ثم اتبع الخطوات االآتية:

- حدد القيم الفنية والجمالية التي ت�ضمنتها واأوحت لك بالعنوان.
- القا�ضم الم�ضترك بين هذه االأعمال معاً.

- القا�ضم الم�ضترك بين هذه االأعمال وفن الخداع الب�ضري.

تاأمــل هاتيــن ال�ضورتيــن واكت�ضــف اأيهمــا تنتمــي لفــن الخــداع الب�ضــري مــع ن�ضاطن�ضاط
تو�ضيح ال�ضبب؟

 )13( 

 )15( 

 )14( 

ال�ضكل )91( 

ال�ضكل )92( 
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 Notan Design ت�ضميم النوتان

 بعد ظهور االتجاهات الفنية المختلفة في اأوروبا �ضلك الفن 
الحديث اتجاهين مختلفين، االأول ركز على االأحا�ضي�س والم�ضاعر 
ال�ضخ�ضية واالآخر اتجه اإلى تق�ضف في االأ�ضلوب واأ�ضبح اأكثر ميًل 

للتحليل والت�ضريح في مجال الر�ضم وميدان النحت.
الر�ضم  فن  ميدان  في  التجارب  من  بالعديد  اأوروبـــا  وبمرور 

منذ القرن الرابع ع�ضر اإلى ظهور هذه االتجاهات الفنية فقد حققت هدفاً اأ�ضا�ضياً لذلك اأال 
وهو اإعادة ت�ضوير الواقع الخارجي من المنظور ال�ضاعري للفنان، ومع اقتراب القرن التا�ضع 
الواقعية  ع�ضر من نهايته تخلى عدة فنانين عن هذا الهدف وتوقفوا عن تج�ضيد النظرة 
الفني  التعبير  اأ�ضكال  �ضكل من  اال�ضتفادة من  اإلى  الفنية وعمدوا  اأعمالهم  الحياة في  اإلى 
كان موجوًدا في بلدان اأخرى تقت�ضر على ا�ضتخدام الخطوط واالألوان على �ضطح منب�ضط 

الإيجاد نماذج دراماتيكية.
وفي منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر بداأت الر�ضوم اليابانية بالظهور في اأوروبا، وفي البداية 
روؤية  على  معتادة  الغربية  فالعين  متوازنة،  وغير  غريبة  باأنها  الر�ضومات  تلك  النا�س  وجد 
االأ�ضكال مر�ضومة في �ضل�ضل من الخطوط االأفقية، ولذلك فقد كان اأ�ضلوب الفن الياباني في 
البداية �ضدمة وبمرور الوقت اأ�ضبح م�ضدر اإلهام للعين الفنية االأوروبية، فاالأ�ضكال والعنا�ضر 
المر�ضومة في اللوحات اليابانية كانت تبدو اأكبر من الحجم الطبيعي وكاأنها تريد القفز من 
اللوحة، كما كانت تعطي انطباعا بالعالم العائم كما تفعل �ضور الكاميرا الحديثة االختراع 
اآنذاك. وقد حاول العديد من الر�ضامين االأوروبيين ا�ضتخدام هذا االأ�ضلوب الياباني ومنهم 
وي�ضلي  االأمريكي  والفنان  باري�س  Henri de Toulouse-Lautrec في  لوتريك  تولوز  الفنان 

Wesley موؤ�ض�س الفن االأمريكي.

ال�ضكل )93( 
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االأق�ضى ودر�ــس في  ال�ضرق  بفنون   Arthur Wesley Dow داو  وي�ضلي  اآرثــر  الفنان  اهتم 
باري�س تاريخ الفن المقارن والبنية الت�ضويرية في تكوين اللوحات لهذه الفنون وخا�ضة ما 

 .Notan Design ي�ضمى بت�ضميم النوتان
الغرب عن  تعليمي تكويني في  اإلى نظام  النوتان  الع�ضرين تحول  القرن  وفي مطلع 

.Arthur Wesley Dow طريق الفنان اآرثر وي�ضلي داو
ولكن ما هوالنوتان؟

والكثافة  العمق  من  درجــة  وتعني   No هما  جزاأين  من  تتكون  يابانية  كلمة  النوتان: 
 Notan the dark )تعني الباهت والخافت اأي )التفاعل بين ال�ضوء والظلم tan والظلم و
والح�ضول  )الفراغ(  وال�ضلبية  )ال�ضكل(  االإيجابية  بين  العلقة  اأي�ضاً  وتعني   ،and light

على التوازن بينهما.

ن�ضاأة النوتان:
ن�ضاأ النوتان في القرن ال�ضابع الميلدي في ال�ضين واليابان ومور�س لقرون عديدة 
وكان ي�ضير اإلى تدرج قيمة اللون بغ�ضل االأحبار المر�ضومة على الورق اأو الحرير للح�ضول 
على حركة منتظمة ومتكررة لل�ضكل تتراوح بين الداكن الكثيف واللون الباهت الخفيف.

وظهر ب�ضكل وا�ضح في فنونهم في القرن الخام�س ع�ضر الميلدي.

  )لوحة الفنان ها�ضيغاوا توهاكو  Hasegawa Tohaku من القرن ال�ضاد�س ع�ضر في متحف طوكيو الوطني(

ال�ضكل )94( 
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في  الفنون  طلب  قبل  من  ودرا�ضته  نقل جماليات الت�ضميم الياباني   Dow اأراد داو
الغرب بكل ما فيه من تدرج لقيمة اللون بغ�ضل االأحبار المر�ضومة والح�ضول على قيمتين 
لونيتين )االأبي�س واالأ�ضود( حتى يوؤكد للجميع المبداأ االأ�ضا�ضي للنوتان وهوتفاعل ال�ضوء 
Notan-« )والظلم واالإيجابية وال�ضلبية ب�ضكل متوازن اأطلق عليه فيما بعد )بنية النوتان

structure« وكان يعتبر النوتان اأحد العنا�ضر المكونة للت�ضميم بجانب الخط واللون.

فلقد كانت الثقافة الغربية اآنذاك تميل اإلى التاأكيد على الجوانب االإيجابية للت�ضميم مع تركيز 
 ،Notan اأقل على الم�ضاحة )الخلفية( كجانب �ضلبي، على عك�س الثقافة ال�ضرقية  التي اأن�ضاأت
والتي كانت ت�ضعى اإلى خلق التوازن بين الت�ضميم)ال�ضكل( والفراغ )االأر�ضية( مع االهتمام بكل 
فراغ في الت�ضميم الأنه يعتبر عن�ضر اأ�ضا�ضي فيه للح�ضول على القيم التناغمية بين الم�ضاحات 

الفاتحة والقاتمة وترجمة االأ�ضكال اإلى اأ�ضكال م�ضطحة ذات بعدين.

بدايات النوتان في فنون الثقافة االأوروبية

:harmony Structure البنية التناغمية

لكل عمل فني بنية اأ�ضا�ضية من القيم اللونية والتي يطلق عليها البنية التناغمية وهي تكمن 
في العلقة بين الم�ضاحات الفاتحة والقاتمة والم�ضاحات الو�ضيطة بينهما فالقيمة )w3( هي: 
الدرجة التي يت�ضف بها اللون من الفاتح اأو الغامق، فهي اأداة حيوية في التكوينات الت�ضويرية 

تعطي للت�ضميم نمطه ووحدته، وتظهر مدى جودة الت�ضميم وفعاليته اإلى حد كبير.

ال�ضكل )95( 
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اأي من اللوحات االآتية لها عن�ضر الجذب؟ ولماذا؟ مع تو�ضيح ن�ضاطن�ضاط
البنية التناغمية لكل منها؟

قارن بين ال�ضورتين االآتيتين، براأيك ما هي العلقة الفنية التي ن�ضاطن�ضاط
تربط بينها؟ �ضنفها وفق القيم اللونية.

اإن القيم اللونية االأ�ضا�ضية في النوتان هو اللون االأبي�س واالأ�ضود والم�ضاحات الو�ضيطة 
بينهما )الرماديات( وقد نقلها العالم داو وبنى عليها فن النوتان وهي نف�س القيم اللونية 
ــضـــر  ــنـــا�ـ الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي عـ
الت�ضميم الحالية. اإال اأنه ركز 
التباين  على  فيه  كبير  ب�ضكل 
اأي  واالأ�ــضــود  االأبــيــ�ــس  العالي 
ال�ضوء والظلم  بين  التفاعل 
واالإيجابية وال�ضلبية. وال�ضكل 

واالأر�ضية)الفراغ(.

 )1( 

 )2( 
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التباين )contrast(: اختلف االألوان عن بع�ضها عند تجاورها بحيث يبدو اأحدهما 
اأفتح اأو اأغمق مما هو عليه فعًل.

ف�ضر العلقة بين القيمة والتباين في فن النوتان من خلل ن�ضاطن�ضاط
ال�ضور.

اأمامك اأعمال لفن الخداع الب�ضري وفن النوتان، براأيك ما هي ن�ضاطن�ضاط
اأوجه ال�ضبه واالختلف بينهما.

ت�ضاميم النوتانلوحة الفنان فازارلي )الخداع الب�ضري(

الفنون  القائمة عليها  اأنهما يت�ضابهان في النظرية  النوتان نجد  الب�ضري بفن  عند مقارنة فن الخداع 
الب�ضرية وهي نظرية »الج�ضتالت« Gestalt والعلقة التبادلية القائمة على التوازن بين ال�ضكل واالأر�ضية 
في المو�ضوع االإدراكي الواحد و�ضياغة االألوان با�ضتخدام القيم اللونية المتباينة كاالأبي�س واالأ�ضود اأما نقطة 

االختلف فتكمن في ا�ضتخدام فن النوتان لكافة االأ�ضكال �ضواء االأ�ضكال الهند�ضية اأو الع�ضوية.

 )3( 

 )4( 
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واأهميته ن�ضاطن�ضاط االتــزان  للنوتان فمن خلل معلوماتك عن  ت�ضميمان  هــذان 
في موازنة جميع االأجزاء والعنا�ضر في م�ضاحة الت�ضكيل الم�ضمم قارن بين 

ــال وا�ــضــتــنــبــط  ــكـ ــضـ االأ�ـ
الفرق بينهما ونوع االتزان لكل منهما.

اإن ت�ضميم النوتان قائم على تعادل القوى المت�ضادة لل�ضكل والفراغ وال�ضالب والموجب 
وتحقيق  واالتـــزان  باال�ضتقرار  لل�ضعور  بينهما  الــتــوازن  خلق  خــلل  من  والقاتم  والفاتح 

القبول النف�ضي عند م�ضاهدتها.

لقد در�ضت م�ضبقاً عن ال�ضكل واالأر�ضية والعلقات التبادلية المختلفة ن�ضاطن�ضاط
التي تندرج تحتها، حدد اأي منهما قائم عليها ت�ضميم النوتان؟

باأ�ضلوب  الورق  بداية على  تنفيذها  النوتان البد من  تنفيذ ت�ضاميم  ولمعرفة كيفية 
الق�س والل�ضق حتى يتم التمكن من متابعة اأجزاء الت�ضميم ومعرفة اتجاهاته، ومن ثم 
يمكننا ر�ضم ت�ضاميم النوتان ب�ضرياً وتطبيقها بالتقنيات المختلفة لها. وفيما ياأتي �ضرح 

لطريقة تنفيذ ت�ضاميم النوتان باأ�ضلوب ق�س الورق:
اأواًل-اأ�ضلوب التماثل / التناظر

مراحل العمل: 1- اإح�ضار ورقة كان�ضون مربعة ال�ضكل مقا�س 15×15 �ضم.

 )5( 

 )6( 

ال�ضكل )102( 
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2- طي الورقة من المنت�ضف عند محور التناظر والبدء بالر�ضم 
االأ�ضكال  تحديد  بعد  كاالأبي�س  فاتح  لون  خ�ضبي  بقلم  الورقة  على 

المراد ر�ضمها)هند�ضية، ع�ضوية(. 

3- نبداأ بر�ضم اأجزاء الت�ضميم من حافة الورقة اإلى قبل الزاوية 
والعودة اإلى نف�س الجانب الذي اخترته في بداية ت�ضميم كل جزء.  

4- ا�ضتكمال ر�ضم كافة التفا�ضيل من االأطراف اإلى ما قبل 
الزاوية ثم تفريغها بالق�س مع االحتفاظ بكافة االأجزاء وفرد 

الورقة بالكامل على ورقه بي�ضاء. 

5- ل�ضق كل جزء بجانب حافة الجزء المفرغ منه 
ب�ضكل متوازن ومتماثل. 
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حواف  على  الت�ضميم  قطع  كافة  ل�ضق   -6
المربع والح�ضول على ت�ضميم نوتان. 

نماذج من النوتان بطريقة التماثل

ثانياً: الطريقة الحرة الغير متماثلة

اكت�ضف خطوات العمل لت�ضميم النوتان من خلل هذه النماذج؟ ن�ضاطن�ضاط
مع كتابة نقدك الخا�س بها.

ال�ضكل )103( 
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التقنيات واالأ�ضاليب الم�ضتخدمة في ت�ضميم النوتان: 

فن النوتان من الفنون الب�ضرية التجريدية الجميلة التي ت�ضاعد الفنان على حرية التفكير 
واإطلق مكنونات نف�ضه في التعبير عنها بحرية و�ضل�ضة في تكوينات فنية ذات بعدين، ويمكن 

تنفيذ هذا الفن بتقنيات واأ�ضاليب حديثة ومتنوعة:

:Paper 1- تقنية الورق

اأ�ضلوب الق�ساأ�ضلوب الر�ضم

:Texture Printing 2- طباعة القما�س

ابحث في االإنترنت عن المزيد من التقنيات واالأ�ضاليب الم�ضتخدمة في ت�ضميم ن�ضاطن�ضاط
النوتان وا�ضتنتج نوعه.

اأ�ضلوب القوالباأ�ضلوب الباتيكاأ�ضلوب االإ�ضتن�ضل

 )8( 
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ال�ضعوب  ثقافات  بين  الثقافية  المنظومة  في  كبيراً  حيزاً  ياأخذ  بــداأ  ال�ضعودي  الت�ضكيلي  الفن  اأن  �ضك  ال 
الثقافة والفنون المحلية مواكبًة لذلك التطور  ال�ضرق االأق�ضى، واأ�ضبحت  اأو فنون  المختلفة �ضواء االأوروبية 
الذي تعي�ضه مختلف الثقافات االأخرى بما ينا�ضب قيمنا واأهدافنا في بناء العقل والفكر الذي يفي بمتطلبات 

وحاجات �ضوق العمل ال�ضعودي، مع الحفاظ على الهوية المحلية واالإ�ضلمية في كافة الممار�ضات الفنية. 
ن�ضاط: بناء على ما تقدم من اأهمية دمج الثقافات المختلفة بالثقافة المحلية، كيف يمكننا اإ�ضفاء الهوية 
Scamper لتنفيذ  اإبداعية بطريقة �ضكامبر  اأفكارا  اأمامك. اقترح  ال�ضعودية على االأعمال الفنية المعرو�ضة 

ت�ضاميم ذات اأنماط فنية ثنائية وثلثية االأبعاد.

اأعمال فنية حديثة للثقافة الغربية تجمع بين فن النوتان والخداع الب�ضري

اكتب تقريراً مقالياً م�ضوراً عن دور هذه الفنون بمظاهر الحياة والمجتمع واعر�ضه ن�ضاطن�ضاط
اأو اال�ضتعانة  اأحد المراجع والكتب الفنية  اإلى  على زملئك ومعلمك )يمكنك الرجوع 

بم�ضادر اأخرى كمواقع االإنترنت(.

ن�ضاطن�ضاط
اأختار/ي  الب�ضرية  الفنون  من  نوعين  بين  مقارنة  جــدول   )112( رقم  ال�ضكل  في 

نوعين من الفنون المف�ضلة لديك واكتب/ي  اأوجه الت�ضابه واالختلف بينهما. 

 )9( 

 )10( 
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تو�ضع مفهوم الفن ب�ضكل عام وتجددت لغته في القرن التا�ضع ع�ضر عندما رف�س فناني تلك 
التي  واالنفعاالت  للم�ضاعر  اإن�ضانياً  تعبيراً  الفن  فاأ�ضبح  للمحاكاة،  المثالي  ال�ضكل  الُحقبة مبداأ 
تظهر في قالب جمالي يت�ضف بالوحدة واالت�ضاق؛ فظهرت المدار�س الفنية المختلفة، والتي من 
وغيرها(  ال�ضريالية  الم�ضتقبلية،  التكعيبية،  الوح�ضية،  )التاأثيرية،  الع�ضرين  القرن  في  اأ�ضهرها 
تلها اتجاهات اأخرى مثل البوب اآرت، الفن والفكرة، الفن المفاهيمي، فن االأر�س وغيرها، وال 
يعني بذلك اأنها مدار�س تتبع ع�ضر بذاته بقدر ما تدل عليه ال�ضياغة الفنية التي لم تكن موجودة 

من قبل.

ال�ضكل )113( 
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Impressionism التاأثيرية
ُتعتبر التاأثيرية هي بداية الفنون الحديثة، لكونها َغّيرت الروؤية الفنية للطبيعة المعروفة 
اآنذاك، واعتمدت على درا�ضة ال�ضوء وانعكا�ضاته، وتهتم بالتقاط المنظر الطبيعي بري�ضة لونية 
�ضريعة حتى ال يتاأثر التعبير بحركات ال�ضوء الم�ضتمرة، وتكون االألوان �ضافية نقية، واالأ�ضواء 

وا�ضحة على االأ�ضياء.

ما العلقة بين نظرية اإ�ضحاق  نيوتن في ال�ضوء والمدر�ضة التاأثيرية؟ن�ضاطن�ضاط

ظهرت التاأثيرية في فرن�ضا عندما رف�ضت قاعة عر�س االأعمال الفنية )ال�ضالون( بعر�س 
هــوؤالء  دفــع  مما  اآنـــذاك،  عليها  المتعارف  الفنية  باالأ�ض�س  يتقيدوا  لم  الذين  الفنانين  اأعمال 
قاد هذه الحركة اإلى  الفنانين اإلى اإقامة معر�ضاً خا�ضاً بهم �ُضمي بـ )المرفو�ضات(، ون�ضب النُّ

لوحة الفنان كلود مونيه )تاأثير(.

Claude Monet. Impression,
Soleil Levant, 1872

Edouard Manet-The Bench
The Garden At Versailles

لوحة الفنان اإدوارد مانيهلوحة الفنان كلود مونيه

 )1( 
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عبر عن �ضعورك فيما لو كنت مونيه ورف�س )ال�ضالون( عر�س ن�ضاطن�ضاط
اأعمالك؟ 

من فناني المدر�ضة التاأثيرية: 

• الفرن�ضي بول �ضيزان Paul Cézanne: ُيعتبر رائد الفن الحديث، ا�ضتخدم في اأعماله 
لوحاته  واأخ�ضع  والدوائر،  باالأ�ضطوانات  الطبيعة  مع  وتعامل  الثخينة،  ال�ضوداء  االألــوان 

لعملية تحليل ت�ضتند اإلى المبادئ الهند�ضية جزئياً فمهد بذلك للتكعيبية.

ابحث في �ضيرة الفنان �ضيزان، وت�ضاءل لماذا ُيعتبر رائد الفن ن�ضاطن�ضاط
الحديث؟ ثم تحقق مما ذكرت.

• الفرن�ضي جورج �ضورا Georges Seurat: ُيعتبر حلقة الو�ضل بين الفنون القديمة والحديثة، 
تميزت اأعماله بالتحليل اللوني والنقاط المتجاورة والُبعد الثالث. در�ــس مبادئ الر�ضــم في مدر�ضــة 
الفنون الجميلة في باري�ــس عام 1879م، اهتم بالقراءة واالطلع، ومن النظريات التي در�ضــها نظرية 
�ضــيفرول التــي تناولــت االألــوان المت�ضــادة والمتكاملــة، فانعك�ضــت هــذه النظريــة فــي لوحاتــه بابتكار 

Cézanne: Village Road Auvers

لوحة الفنان بول �ضيزان ال�ضكل )116( 
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طريقــه جديــدة فــي توزيــع اللــون ُعرفت با�ضــم التنقيطيــة )التق�ضــيمية( وتعتمد هــذه الطريقة على 
ر�ضم الم�ضاحات اللونية على هيئة بقع لونية �ضغيرة منف�ضلة من األوان اأ�ضلية متكاملة ُتعطي اللون 

المطلوب عند النظر اإليها من بعيد. 

ي�ضتمل  تقديمياً  عر�ضاً  اأعــد 
على �ضيرة فنان تاأثيري، بع�ضاً من 
اأعماله، راأي النقاد في هذه االأعمال. ثم �ضمنها ملف االإنجاز. 

ن�ضاط اإثرائين�ضاط اإثرائي
ما هي المدر�ضة التي مهدت 
للتاأثيرية؟ وما هي مدر�ضــة 

ما بعد التاأثيرية.

Georges Seurat: The Honfleur - 1886 Claude Monet - 1861

لوحة الفنان جورج �ضورالوحة الفنان كلود مونيه ال�ضكل )118( 
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 Cubism التكعيبية
ظهرت التكعيبية كحركة هامة على يد الفنانين براك وبيكا�ضو متاأثرًة بالفنون الزنجية 
البدائية، وباأعمال الفنان بول �ضيزان، وذلك عندما اأرجعوا العنا�ضر الأ�ضكالها الهند�ضية، 
ولعبت المعالجة اللونية دوراً كبيراً في اإظهارها باالعتماد على الدرجات ال�ضوداء والرمادية 

والبنية وال�ضفراء والبي�ضاء. 

فكر، ما وجه ال�ضبه بين الفن االإغريقي والفن التكعيبي؟ن�ضاطن�ضاط

Picasso - 1911

منحوته للفنان بيكا�ضو
يظهر فيها التاأثر بالفن االإغريقي

المراحل التي مرت به� التكعيبية:
بناوؤه من  اإعــادة  ثم  اأ�ضكال �ضغيرة،  اإلى  العن�ضر  تحليل  التحليلية: وهي  1/المرحلة 

جديد مع اإغفال االألوان عدا اللونين البني والرمادي. 

لوحة الفنان العالمي

 )1( 
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منه  يختار جزء  ثم  الطبيعي،  ال�ضكل  اإلى  فيها  الفنان  يرجع  التركيبية:  2/المرحلة 
وي�ضوغه ب�ضكل دقيق لُي�ضبح محور العمل الفني.

3/ مرحلة الكوالج: ي�ضتبدل فيها الفنان بع�س اأجزاء العمل الفني بال�ضور اأو ق�ضا�ضات 
اأي�ضاً  الطريقة  ا�ضتخدم هذه  الملم�ضية، وقد  التاأثيرات  الجرائد وغيرهما ليح�ضل على 

فنانو الداد وال�ضريالية.

من فن�ني التكعيبية: 
•جورج براك George Braque: ر�ضام فرن�ضي عمل منذ حداثته كر�ضام ومزخرف، ر�ضم 

ب�ّضط  الــطــبــيــعــيــة  الــمــنــاظــر  مـــن  �ضل�ضلة 
ب�ضعة  اإلــى  المنظر  وقّل�س  االألـــوان  فيها 
اأ�ضكال هند�ضية. ودفعه االأ�ضلوب التكعيبي 
ــراغ اإلــــى تـــرك ر�ــضــم  ــفـ فـــي الــبــحــث عـــن الـ
ر�ضم  فــي  واالنــهــمــاك  الطبيعية  المناظر 

الب�ضرية  الُخدع  اأدخــل  ال�ضامتة.  الطبيعة 
اللوحة ك�ضطح �ضالح للر�ضم عليه، ويت�ضح  المادي ل�ضطح  الوجه  اإظهار  في لوحاته بهدف 
ذلك  فكان  الملون  الــورق  ا�ضتخدم   1913 عام  وفي  االأبجدية.  الحروف  ا�ضتخدامه  في  ذلك 
بداية التكعيبية المركبة. ر�ضم براك لوحات ا�ضتمد مو�ضوعاتها من الفن وال�ضعر االإغريقي 

القديم.

ابحث عن �ضوراً تظهر فيها مراحل التكعيبية، وان�ضبها لفنانيها. ن�ضاطن�ضاط

Georges Braque-oil-1929

ابحث عن �ضوراً الأحد فناني المدر�ضة التكعيبية، وتحدث عنها.ن�ضاطن�ضاط

لوحة الفنان جورج براك
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 )3( 
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Surrealism ال�سريالية
ال�ضريالية كلمة فرن�ضية مركبة من كلمتين sur وتعني فوق وrealism وتعني الواقعية، 
ال�ضريالية )مذهب ما  ُتعد  اآبولينير عام 1917م.  الفرن�ضي  ال�ضاعر  الم�ضمى  اأوجد هذا  وقد 
فوق الواقع( اأحد اأهم التيارات المعا�ضرة، وهي من المدار�س التي قامت على نظريات علمية 
ب�ضورة مبا�ضرة )نظرية العالم فرويد عام 1924 م في علم النف�س حول الحياة الل�ضعورية(. 

ف�ّضر العبارة االآتية )تظهر العنا�ضر واالأ�ضكال في اللوحات ال�ضريالية �ضغيرة ن�ضاطن�ضاط
بالن�ضبة للأر�ضيات الوا�ضعة، لتعطي المتلقي �ضعوراً باللنهاية والحلم والخيال(. 

من فن�ني ال�صري�لية:
• االأ�ضباني �ضلفادور دالي Salvador Dali: ويعتبر هو الرائد الحقيقي لهذه المدر�ضة، وتظهر في 
لوحاته ال�ضور الخيالية التي ُتج�ضد الرموز من عالمي الخيال واللوعي، يظهر فيها الدمج الحر للأفكار. 

اأقام متحفاً خا�ضاً باأعماله في مدينة فيجويرا�س وكلفلند.

Salvador Dali: The Disintegration
of the Persistence of memory

Salvador Dali: Persistence of memory

لوحة الفنان �ضلفادور داليلوحة الفنان �ضلفادور دالي
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• الفن�ن االألم�ني م�ك�ض اأرن�صت: له اأ�ضلوب متميز ُيعرف بالفروتاج، وهواأ�ضلوب الحك على 
ج�ضم خ�ضن، ويقوم فيه بو�ضع ورقة بي�ضاء على �ضيء ما ويظللها بالقلم الر�ضا�س لتظهر له 
اأ�ضكااًل غام�ضة وغريبة. وا�ضتخدم ق�ضا�ضات المجلت القديمة الم�ضورة واأل�ضقها مع بع�ضها 
ا بدقة واإتقان، واأظهر فيها التناق�س بين ال�ضور ليعطي اإح�ضا�ضاً باأنها كائنات متجاورة  بع�ضً

ومليئة باالإح�ضا�س الخيالي والجو االأ�ضطوري.

Ernst: Oil, 140X146 (1937)

Ernst: Frottage (1970)

لوحة الفنان اأرن�ضت)1937(

لوحة الفنان اأرن�ضت)1970(
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االأ�ض�س التي قامت عليها ال�ضريالية

اختراع
الرموز

ال�ضعور
واالأحلم

الخيال
المتدفق

الكتابة
التلقائية

اال�ضتر�ضال
دون تفكير

وعزز ن�ضاطن�ضاط عنهم،  ملحظاتك  و�ضجل  ال�ضريالية،  فناني  عن  ابحث 
ذلك بال�ضور، ثم �ضمنها ملف االإنجاز.

اأوجد الكلمات الناق�ضة في المخطط االآتي: ن�ضاطن�ضاط
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Abstract Art التجريدية
ظهرت المدر�ضة التجريدية في بداية القرن الع�ضرين، لترف�س المحاكاة والتقيد بالمنظور 
اأو الطبيعة التي كانت �ضائدة اآنذاك في الفن. وُيق�ضد بالفن التجريدي الفن الذي تخلى عن 
ال�ضورة الماألوفة نهائياً، وبنى اأ�ضكااًل جديدة قد ال يكون لها ارتكاز وارتباط بالواقع الماألوف. 
ارتباط  اأي  له  لي�س  فني  اتجاه  اأنــه  على  التجريد   New Collins نيوكولينز  قامو�س  ف  وُيــعــرِّ
بالمو�ضوعات المادية وال يت�ضل بها، بل يت�ضف بال�ضيغ الهند�ضية للأ�ضكال والعنا�ضر بعيداً عن 

اأية داللة لها بالواقع المرئي.

 Peter Feichter:Abstract art

فكر فيما ذكر حمدي خمي�س اأن )جميع الفنون تت�ضف بالتجريد ن�ضاطن�ضاط
وال تكون اأعمااًل فنية اإال اإذا كانت مجردة(.

ت�ضاءل: لماذا �ضميت المدر�ضة التجريدية بهذا اال�ضم؟

الفنان بيتر في�ضتر
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تنق�صم التجريدية لعدة مذاهب اأهمه�:
ت�ضوير  عن  االبتعاد  وتعني   :Abstract Expressionism التعبيرية  التجريدية   /1
المظاهر الخارجية للطبيعة، وتتميز با�ضتخدام اللون المعبر عن االنفعاالت مبا�ضرة دون 

االهتمام بال�ضكل. 
االأ�ضكال  ا�ضتخدام  على  وتعتمد   :Abstract Geometric الهند�ضية  التجريدية   /2

الهند�ضية، و علم الهند�ضة. ومن فنانيها فازارلي، موندريان.
3/ التجريدية الريا�ضية )النقائية(: تظهر فيها محاولة الفنان في ا�ضتخل�س القوانين 
التنا�ضب  مثل  ال�ضكلية،  الناحية  من  للأ�ضياء  ال�ضكلي  الجمال  بناء  تحكم  التي  الريا�ضية 
اأ�ضهر  اأثر هذا المذهب رغم حداثته في الت�ضميم والعمارة، ومن  واالن�ضجام والتوافق، وقد 

فنانيه لوكوبزييه.
الفعلية  الحركة   ،)Op.Art( ال�ضاكنة  الحركة  اإلى  وتنق�ضم  الحركية:  التجريدية   /4

االآلية، الحركة الفعلية غير االآلية، الحركة ال�ضوئية على االأ�ضكال )لوميا اآرت(.

لـــمـــاذا اأثـــرت ن�ضاطن�ضاط
الــتــجــريــديــة في 

Victor Vasarely: Double Composition
in Blue and Red,1980, 78.5x95 cm

الفنون االأخرى؟ وتحقق مما تو�ضلت اإليه.

لوحة لفنان العالمي فيكتور فازارلي )1980(
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وي�أخذ التجريد طرقً� ثالث هي:
1/ التجريد عن طريق الحذف.

االإ�ضافة للخطوط واالألــوان  االإ�ضافة: حيث ت�ضتمر عمليات  التجريد عن طريق   /2
اإلى درجة فقدان العن�ضر ل�ضكله الحقيقي.

3 /التجريد عن طريق التحوير اأو التحريف. 

هل يعتبر الفنان بيكا�ضو فنان تكعيبي اأم تجريدي؟ ولماذا؟ ن�ضاطن�ضاط

ابحث عن اأعمال تجريدية يظهر فيها )الحذف، االإ�ضافة، التحوير( ن�ضاطن�ضاط
وان�ضبها لفنانيها.

من فناني التجريدية:
• كاندن�ضــكي Wassily Kandisky: ر�ضــم عــدداً مــن اللوحــات التــي ا�ضــتمد مو�ضوعاتهــا مــن 
الحيــاة فــي مو�ضــكو، ور�ضــم اأول لوحــة تجريديــة باالألــوان المائية في عــام 1910م، عمل مدر�ضــاً في 
المعهــد الفنــي وعّلــم تلميــذه كيفيــة مراقبــة االأ�ضــياء بدقة ممــا نتج عنــه ت�ضويراً دقيقــاً للعن�ضر 
ول�ضــكله الخارجــي. طــّور اأ�ضــلوباً 
جديــداً فــي الجمع بيــن االأ�ضكال 
الهند�ضية االأ�ضا�ضية، وا�ضتمر في 

تطوير اأ�ضلوب التركيب.

Kandinsky: (1923)الفنان كاندن�ضكي

)3( 
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• الهولندي موندريان Pieter Cornelis Mondrian: يعتبر من رواد الفن التجريدي، ويرجع 
تاأثيره العميق على الفن في القرن الع�ضرين اإلى مقاالته واأبحاثه النظرية حول الر�ضم. ر�ضم 

خارج المر�ضم الطبيعة باأ�ضلوب اأكاديمي.

Piet Mondrian: (1942)

ت�ضاءل لماذا تظهر اأعمال الفنانين التجريديين بكثرة في الميادين؟ ن�ضاطن�ضاط
ثم اأعطي اأمثلة لبع�ضها. 

لوحة الفنان موندريان )1942( ال�ضكل )131(
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الفنون الت�صكيلية ال�صعودية

ُيعد النمو االقت�ضادي في وطننا الغالي من العوامل الهامة في نمو حركة الفن الت�ضكيلي 
في المملكة، واإن كانت هذه الفنون متاأثرة بالفن الغربي نتيجة درا�ضة بع�س الفنانين خارج 
الوطن، ولكن الفنان ال�ضعودي ا�ضتطاع اأن ُي�ضيف ب�ضمته الخا�ضة من خلل اإ�ضافة الفنون 
ال�ضعبية اأو االإ�ضلمية على لوحته، واإظهارها باأ�ضلوب رمزي اأو �ضريالي اأو تجريدي، وا�ضتمل 
الفن الت�ضكيلي ال�ضعودي على الت�ضوير الت�ضكيلي والر�ضم والنحت واأ�ضغال الخ�ضب والمعادن 

والخزف وغيرها.

اأمامك مجموعة من االأعمال الت�ضكيلية لفنانين وفنانات �ضعوديات، �ضنفها وفق ن�ضاطن�ضاط
المدار�س الفنية التي تتبعها.

لوحة الفنان ال�ضعودي عبداهلل ال�ضيخ لوحة الفنان ال�ضعودي ه�ضام بنجابي

لوحة الفنانة ال�ضعودية �ضفية بن زقر لوحة الفنان ال�ضعودي مهدي الجريبي
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والفن الت�صكيلي في المملكة يتن�ول مو�صوع�ت مختلفة اأهمه�: 
1/ مو�ضوعات الفنون ال�ضعبية: التي تعك�س هوية الفنان ال�ضعودي وا�ضتلهامه المو�ضوعات 

التراثية، وتتنوع تبعاً الختلف مناطق المملكة وتعُدد بيئاتها.
2/ المو�ضوعات الطبيعية: تتناول ال�ضحراء اأو البحار اأو االأ�ضجار، اأو الطبيعة ال�ضامتة. 

لوحة الفنان اإبراهيم الزيكان

3/ المو�ضوعات الكتابية )الخطية، الحروفية(: وهي لوحات تنبثق من المدر�ضة التجريدية 
حيث تجمع بين القيم الجمالية للخط العربي، وقيم الت�ضكيل الحديث.

لوحة الفنان ال�ضعودي �ضالح النقيدان

4/ الموا�ضيع الت�ضخي�ضية: المق�ضود باالأ�ضكال الت�ضخي�ضية االأ�ضكال التي ُتمثل االإن�ضان 
في االأعمال الفنية، �ضواء اأكانت هذه ال�ضخ�ضيات حقيقية اأو من ن�ضج الخيال.

5/ المو�ضوعات االإ�ضلمية: اأنتج الت�ضكيليون ال�ضعوديون اأعمااًل كثيرة تحمل روؤية اإ�ضلمية 
من خلل لوحات ت�ضويرية تناولت المو�ضوعات االإ�ضلمية �ضكًل وم�ضموناً. 

ال�ضكل )137(ال�ضكل )136(
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اأمامك مجموعة من اللوحات الفنية تظهر فيها الحروف العربية كعن�ضر     ن�ضاطن�ضاط
اأ�ضا�ضي في اللوحة قم بتاأمل هذه االأعمال:  

خمن �ضبب جعل الخط العربي هو العن�ضر االأ�ضا�ضي في اللوحة.  •
لماذا تكرر الخط العربي في مجموعة االأعمال المعرو�ضة اأمامك؟  •

هل تنتمي هذه االأعمال لمدر�ضة فنية اأم لعدة مدار�س؟ ولماذا؟  •

لوحة الفنان ال�ضعودي محمد الرباطلوحة الفنان ال�ضعودي فهد الجبيريلوحة الفنان ال�ضعودي فائز الحارثي

لوحة الفنانة ال�ضعودية هناء ال�ضبليلوحة الفنانة ال�ضعودية فوزيه عبد اللطيف

)2( 
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ن�ضاطن�ضاط
قم بزيارة اأحد المعار�س الت�ضكيلية في مدينتك، واكتب تقريراً عنه، ثم 

�ضمنه ملف االنجاز الخا�س بك.

كيف ت�ضابهت اللوحات المعرو�ضة؟ وبماذا اختلفت؟ن�ضاطن�ضاط

•تاأمل اللوحات الفنية ال�ضابقة.

ن�ضاطن�ضاط
اجري مقابلة مع فنان/فنانة ت�ضكيلية، تتناول الفن الت�ضكيلي في المملكة 
العربية ال�ضعودية والم�ضيرة الفنية، واالأ�ضلوب، والم�ضاركات، ثم �ضمنها ملف 

االنجاز.

اجمع �ضوراً الأعمال ت�ضكيليات وت�ضكيلين �ضعوديين وقارن بين المو�ضوعات ن�ضاطن�ضاط
الظاهرة في هذه االأعمال، ثم �ضمنها ملف االنجاز.

)3( 

)4( 

)5( 

)6( 

لوحة الفنانة ال�ضعودية حنان المعيذرلوحة الفنان ال�ضعودي احمد ح�ضينلوحة الفنان ال�ضعودي فهد النعيمة
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كيف ت�ضابهت اللوحات المعرو�ضة؟ وبماذا اختلفت؟

اأعمالهم الفنية با�ضتخدام الفر�ضاة واالألوان على  اأن الفنانين ينتجون  من المعروف 
اأ�ضطح بي�ضاء ُت�ضمى اللوحة.

وتتنوع االألوان والو�ضائط التي ي�ضتخدمها الفنانون Painting media، ما بين األوان 
نوعين  على  وهــي   Pastel �ضمعية  واألـــوان   Water color مائية  واألـــوان   oil color زيتية 
طب�ضوري وزيتي واألوان اإكريليك Acrylic وغيرها، ولكل لون تاأثيره المختلف والملمو�س 

على �ضطح اللوحة. 

تم ر�ضم اأحد المناظر الطبيعية في لوحتين، اإحداهما تم ر�ضمها ن�ضاطن�ضاط
باالألوان الزيتية واالأخرى باالألوان المائية، هل تلحظ الفرق؟ 

اأو    paper اأ�ضطح متعددة، مثل الورق  اأعمالهم الفنية على  اآخــرون  كما ير�ضم فنانون 
االأ�ضطح  ذلك من  وغير   glass الزجاج  اأو   ،Wood الخ�ضبية  االأ�ضطح  اأو   ،Walls الجدران 

المتعددة والمختلفة. ولكل �ضطح ما ينا�ضبه من االألوان والفر�س الخا�ضة به. 

)1( 

ال�ضكل )147(ال�ضكل )146(

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

L-GE-CBE-TRS-TART-U5-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U5-L1.png

إنتاج اللوحات الفنية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-إنتاج اللوحات الفنية

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع الخام�س: اإنتاج اللوحات الفنية  



100100

قــم مــع زمــلئــك بعمل عــدة تــجــارب، حــول اأثــر اأحــجــام واأنـــواع ن�ضاطن�ضاط
اأ�ضطح اللوحات، واجمع �ضوراً تو�ضيحية لتكون بها  الفر�ضاة على 

عر�ضاً مرئياً في �ضرائح تو�ضيحية. 

بتلك  االعتناء  يتم  اأن  المهم جــداً  تتنا�ضب مع طبيعته، ومن  اأدوات  لونية  لكل خامة 
االأدوات بعد االنتهاء من ا�ضتخدامها، لكي ن�ضتطيع ا�ضتخدامها مرة اأخرى. فالفر�س من 

اأهم اأدوات الفنية، والمحافظة عليها تمكنه من ر�ضم لوحات عديدة. 

اأين يتم الح�ضول على �ضعر الفر�ضاة؟ حاول مع زملئك ن�ضاطن�ضاط من 
البحث عن االإجابة !!

)2( 

)3( 
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تلميح

بع�س اأ�ضهر االتجاهات والمدار�س الفنية العالمية التي اأثرت على تجربة 
الفنان ال�ضعودي.

كيف يمكن اأن اأ�صتمتع بقراءة العمل الفني؟
ن�ضاهد )في االإنترنت، ال�ضحف، المتاحف، المعار�س الفنية( العديد من االأعمال الفنية، 

واللوحات الت�ضكيلية، وتده�ضنا بع�س تلك االأعمال، لنت�ضاءل هل هذا عمل فني؟!!

 Kandinsky, Wassily,Improvisation 7.
 1910, 131*97cm, Moscow. The State

Tretyakov Gallery
لوحة الفنان وا�ضيلي كاندن�ضكي، تجريد (7). 1910م.

مقا�س اللوحة 97× 131�ضم. معر�س تريتياكوف بمو�ضكو، رو�ضيا

ال�ضكل )149(
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لت�ضاهد ن�ضاطن�ضاط النقيدان   �ضالح  ال�ضعودي   الفنان  اأعمال  عن  اأبحث 
لوحات ت�ضكيلية لمناظر طبيعية .

يكمن جمال وروعة  االأعمال الفنية  الت�ضكيلية ال�ضعودية  في التناغم الذي يوجده الفنان، 
وقدرته الفنية في اإن�ضاء مجموعات لونية متوازنة من االأ�ضكال واالألوان، كما اأن بع�ضها يوحي 

للم�ضاهد بالحركة بين تلك االأ�ضكال. 
ن�ص�ئح للر�صم ب�الألوان الزيتية اأو ب�ألوان االإكريليك:

لكي تر�ضم لوحة با�ضتخدام االألوان الزيتية اأو باألوان االإكريليك، هنالك عدة خطوات 
اأولية ينبغي مراعاتها، وهي: 

ينبغي اأن تح�ضر االأدوات الخا�ضة بك، وهي:   .1

اأ- اللوحة التي �ضتر�ضم عليها، حيث توجد في االأ�ضواق )المكتبات( 
لوحات قما�س اأبي�س م�ضدودة على اإطار خ�ضبي جاهزة للر�ضم الزيتي، 

 .Canvas اأو الر�ضم باألوان االإكريليك، وتعرف بـ
ب - الفر�س التي �ضتر�ضم بها، حيث يوجد تكون �ضعيرات فر�س 
االألــوان الزيتية واألــوان االإكريليك اأق�ضى من �ضعر فر�س االألوان 
اأن  االأنــواع )يمكنك  �ضراء تلك  ت�ضاأل قبل  اأن  المائية، لذا ينبغي 

ت�ضاأل معلمك اأو المخت�س في المكتبة(. 
تباع على  وهــي  االإكريليك  األــوان  اأنابيب  اأو  الزيتية،  االألـــوان   - ج 
هيئة اأنابيب اأو علب، ويوجد عدة اأنواع منها، تختلف اأ�ضعارها باختلف 
جودتها. يلجاأ عادًة المبتدئون ال�ضتخدام اأنواع ال�ضائعة منها والمتوفرة 

في المكتبات. 

)4( 
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د- نحتاج اأي�ضاً اإلى طبق خ�ضبي اأو بل�ضتيكي يتم خلط االألوان 
عليه وُيعرف با�ضم البلته palette. حيث يتم عليها خلط االألوان 

ومزجها، قبل و�ضعها على اللوحة. 
مع  ومزجها  الزيتية،  ــوان  االألــ لتذويب  الــكــتــان(  )بـــذر  زيــت  هـــ- 
العديد  هنالك  بالماء(  فتذاب  االإكريليك  األــوان  )اأمــا  ا.  بع�ضً بع�ضها 
اأن  الزيتية، ينبغي  التي ت�ضتخدم كو�ضيط للألوان  الزيوت  اأنــواع  من 
يتم اختيار النوع المنا�ضب والذي ي�ضاعد على تجفيف اللوحة الزيتية 
ب�ضكل �ضريع )يمكنك اأن ت�ضاأل معلمك حول تلك الزيوت، اأو تبحث عن 

خ�ضائ�ضها في االإنترنت(. 
2.  اختيار المو�ضوع المراد ر�ضمه، هي اأول خطوة منطقية. لذا ي�ضتح�ضن القيام بعمل 
تدريبات اأولية على الورق يتم من خللها تحديد المو�ضوع المراد ر�ضمه، وتعديلها قبل 
نقله اإلى Canvas. فقد يكون المو�ضوع فكرة تعبيرية، اأو ر�ضم منظر للطبيعة، لذا ين�ضح 

بعمل درا�ضات �ضغيرة على الورق، وتجربة ا�ضتخدام االألوان الزيتية. 

اأمامك عدة لوحات فنية عالمية، ر�ضمت لمناظر ومو�ضوعات مختلفة، حاول ن�ضاطن�ضاط
البحث عنها في �ضبكة االإنترنت، وتعرف على فنانيها. 

)5( 
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خطوات  تنظيف الفر�س بعد ا�ضتخدامها باالألوان  الزيتية 

 Thinner »اأواًل: يجب الح�ضول على مزيل للألوان »تنر
من  قليًل  ن�ضع   .Turpentine التربنتين  االألـــوان  مذيب  اأو 
قليًل من  اإلــى  فــي طبق زجــاجــي. كما نحتاج  االألـــوان  مزيل 

ال�ضابون العادي الذي ن�ضتخدمه لغ�ضل االأيدي.
ثانياً: ن�ضتخدم ورق ال�ضحف القديمة لتنظيف �ضعيرات 
بالجزء  نــبــداأ  اأن  يجب  بها.  العالقة  االألـــوان  مــن  الفر�ضاة 
قليًل  االأعلى  اإلى  ون�ضحب  بال�ضعيرات،  المحيط  المعدني 

وبرفق، حتى ال تنتزع ال�ضعيرات. 
ثالثــاً: نم�ضــك الفر�ضــاة بيــد، وورق ال�ضحيفــة بيــد اأخــرى، 
ون�ضغــط مــن منت�ضف الفر�ضاة برفــق، حتى نزيل اأكبر كمية من 

االألوان. 

رابعــاً: يجــب التاأكــد اأننــا اأزلنا اأكبــر كمية مــن االألوان 
من الفر�ضاة، ويظهر ذلك بو�ضوح في ورق ال�ضحيفة. 

خام�ضاً: نقوم بغم�س راأ�س الفر�ضاة في المذيب، ونحرك 
الفر�ضاة الإزالة اأكبر قدر من االألوان. 

�ضاد�ضاً: نكرر م�ضح الفر�ضاة بورق ال�ضحف مرة اأخرى، لنتاأكد 
اأن بع�س بقايا اللون ال  اأكبر قدر من االألــوان. نلحظ  اإزالــة  من 

تزال في الفر�ضاة. 

🔵

🔵

🔵

🔵
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�ضابعاً: ن�ضع قليًل من ال�ضابون في راحة اليد، ونقوم 
بغ�ضل الفر�ضاة ونغ�ضل راأ�س الفر�ضاة الإزالة بقايا االألوان. 

ثامناً: نحرك الفر�ضاة في راحة اليد، ونلحظ تغيير لون 
ال�ضابون اإلى لون الطلء.

اأن لون الطلء قد زال  الغ�ضل نلحظ  تا�ضعاً: مع تكرار 
من الفر�ضاة، ويبدو لون ال�ضابون غير مختلط بلون الطلء 

على الفر�ضاة.  
الجرائد، حتى  الفر�ضاة بورق  عا�ضراً: نقوم بتجفيف 
في  نحفظها  ثــم  منها،  وال�ضابون  للماء  بقايا  اأي  نزيل 

مكان جاف، تمهيداً ال�ضتخدامها مرة اأخرى. 

ي�ضتخدم العديد من الفنانين األوان االإكريليك Acrylic ل�ضهولة ا�ضتخدامها، فيتم تخفيف 
االألوان ومزجها بالماء مثل االألوان المائية، مما ي�ضهل عملية اإنتاج اللوحات الفنية، وجفافها 

ب�ضكل �ضريع. 

ال�ضكل )153(
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تلميح

�ضكل تو�ضيحي الأهم واأ�ضهر الخامات التي يمكن اأن ي�ضتخدمها الفنان 
الإنتاج اللوحات الفنية. 

اأمامك عدة لوحات فنية لفنانين �ضعوديين، هل ت�ضتطيع معرفة ن�ضاطن�ضاط
فنانيها، وت�ضنيفها اإلى اأبرز االتجاهات والمدار�س العالمية؟ 

ال�ضكل) 154( الخامات اللزمة الإنتاج لوحة فنية 
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المو�سوع ال�ساد�س: الطباعة اليدوية 

بدايات  اأرجــع  من  فمنهم  المخت�ضين،  بين  الطباعة  بداية  تاريخ  حول  االآراء  اختلفت 
مطبوعة  اأن�ضجة  وجــود  مــن  التاأكد  تــم  حيث  �ضنة،   4000 مــن  اأكــثــر  اإلــى  اليدوية  الطباعة 
با�ضتخدام القوالب الخ�ضبية تعود اإلى ذلك التاريخ في الهند وال�ضين، ومنهم من ذكر اأنه 
ظهرت ق�ضا�ضات من االأقم�ضة المطبوعة في االأهرامات ومقابر الم�ضريين القدماء اأو�ضحت 
اأن قدماء الم�ضريين قد ا�ضتعملوا طرقاً اأخرى غير ال�ضباغة في تجميل من�ضوجاتهم قريبة 
العا�ضر  القرن  اليدوية في  بــداأ فن الطباعة  اأوروبــا فقد  اأمــا  ال�ضبه جــداً من فن الطباعة، 
للطباعة  البدائية  االأفــكــار  تطوير  على  اعتمدت  الحديثة  الطباعة  واأ�ضاليب  الــمــيــلدي، 
اليدوية واإجراءاتها، فطباعة الكتب والمجلت وال�ضحف تدرجت من الطباعة اليدوية ثم 

االآلية اإلى اأن اأ�ضبحت اليوم تطبع اإلكترونياً دون االعتماد على القوالب.
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مـفهوم الطباعة: تعني كلمة طباعة اإحداث اأثر م�ضابه لقالب معد م�ضبقاً با�ضتخدام 
االألوان المختلفة. وتهدف اإلى �ضمان تكرار االأ�ضكال المطبوعة بنف�س الجودة وباأقل تكلفة.
ويمكن تعريف الطباعة باأنها الطريقة التي يمكن بها الح�ضول على نماذج اأو ر�ضومات   

ملونة بطرق مختلفة على �ضتى اأنواع االأ�ضطح.
اأ�صهر اأنواع الطب�عة اليدوية:

.Block Printing الطباعة بالقوالب  •
.Batik Printing الطباعة بالباتيك  •

.Stencil printing )الطباعة بالتفريغ )اال�ضتن�ضل  •
.screen printing الطباعة بال�ضا�ضة الحريرية  •

�ضنف اأنواع الطباعات اليدوية االآتية ح�ضب الطرق ال�ضابق ذكرها وبرر ن�ضاطن�ضاط
�ضبب الت�ضنيف:

)1( 
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Block Printing الطب�عة ب�لقوالب
تعتبر الطباعة با�ضتخدام القوالب الخ�ضبية من اأقدم اأنواع الطباعات اليدوية، ونظراً   
لبطئها االإنتاجي تعتبر مكلفة ولي�س لها اأهمية تجارية، كما اأن منتجها يكون غالباً مرتفع 
ال�ضعر، وهذه الطريقة ت�ضتعمل عادة في البلد التي تتوفر فيها العمالة باأ�ضعار منخف�ضة، 
وتتميز هذه الطريقة باإمكاناتها الوا�ضعة من حيث اإمكانية ا�ضتعمال عدد كبير من القوالب 
في الت�ضميم الواحد علوة على اأنه ال يحدث اختلط بين االألــوان وتظهر االألــوان على 

ال�ضطح المطبوع عليه بجودة عالية واأ�ضيلة.

Batik Printing الطب�عة ب�لب�تيك
تنق�ضم هذه الطريقة اإلى ق�ضمين:
:Wax Batik 1. الب�تيك ب�ل�صمع

ظهرت هذه الطباعة المعروفة بالباتيك في جزيرة جاوة وبلد الهند وال�ضين، وتقوم 
الم�ضخن  ال�ضمع  با�ضتخدام  القما�س  على  الفني  الت�ضميم  من  مناطق  عزل  على  فكرتها 
االأر�ضية  اأو  الت�ضميم  اأجــزاء  اإلــى  الو�ضول  من  ال�ضباغة  األــوان  منع  على  ي�ضاعد  والــذي 
توؤثر على  بــاردة حتى ال  الم�ضتعملة  ال�ضبغات  تكون  اأن  القما�س، وي�ضترط  المعزولة من 

ال�ضمع.
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:Tie and dye 2. الب�تيك ب�لربط
ربطه  ثم  القما�س  متنوعة من طي  اأ�ضاليب  على  الطباعة  النوع من  هذا  فكرة  تقوم 
الربط  عملية  تكرار  ويمكن  القما�س،  اإلــى  الملونة  االأ�ضباغ  و�ضول  لمنع  رفيعة  بخيوط 
وال�ضبغ عدة مرات للح�ضول على تمازج وتداخل للألوان يبدو وا�ضحاً بعد جفاف القما�س 

وفرده بعد حّل االأربطة والخيوط.

Stencil printing )الطب�عة ب�لتفريغ )االإ�صتن�صل
اأو االإ�ضتن�ضل ا�ضتهرت منذ القدم في اليابان، وتتلخ�س فكرة هذا النوع  طباعة التفريغ 
من الطباعة في تفريغ االأ�ضكال اأو الزخارف على ورق مقوى ال ينفذ منه اللون وال يت�ضرب به 
حيث ي�ضتعمل هذا الورق لعزل ال�ضبغة اأو اللون عن القما�س فتظل االأماكن المغطاة بنف�س 
لون القما�س، اأما االأماكن المفرغة فهي تطبع باالألوان المختلفة وباأ�ضاليب متنوعة كفر�ضاة 

.)Spry color( المدق اأو االإ�ضفنج اأو رذاذ االألوان الم�ضغوط
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screen printing الطب�عة ب�ل�ص��صة الحريرية
بداأ هذا النوع من الطباعة في كل من اليابان والهند وال�ضين، وهو تطور لطباعة االإ�ضتن�ضل 
اأنــواع االأ�ضطح  اآلة متقدمة مكنت من تطبيق الطباعة على كافة  اإلى �ضناعة  من عمل يدوي 

كاالأقم�ضة والورق والقما�س.
ر و�ضائل الطباعة المختلفة االأخرى وطرقها،  ونتيجة تطوُّ
الــعــديــدة  االإيــجــابــيــة  الــجــوانــب  بــالــفــنــون  الم�ضتغلون  الحـــظ 
الو�ضيلة  هي  الحريرية  ال�ضا�ضة  فكانت  االإ�ضتن�ضل،  لطباعة 
اأكبر،  اأو�ضع وجودة فنية عالية ومــردود  اإنتاج  االأمثل لتحقيق 
وقد تحقق ذلك على اأيدي العديد من الرواد؛ اأمثال: �ضمويل 
لَْت  �ضيمون Samuel Simon من مان�ض�ضتر باإنجلترا الذي �ُضجِّ
وويليام  االإطــــارات،  على  الحرير  مــد  طريقة  1907م  �ضنة  لــه 
موري�س William Morris، وجون ِبْل�ضوورث J.Pilsworth الذي 

اأجرى على الطباعة تح�ضينات ملمو�ضة، واأدخل عليها تعدد االألوان. 
وتقوم فكرة الطباعة بال�ضا�ضة الحريرية على تجهيز قالب مكون من اإطار خ�ضبي م�ضدود 
عليه قما�س يتميز بالنفاذ للألوان عولج بحيث ي�ضمح بمرور االألــوان في اأجــزاء وعزلها عن 
االأجزاء االأخرى، ثم يمرر اللون على القالب بعد تثبيت ال�ضا�ضة على ال�ضطح المراد تطبيق 

الطباعة عليه، وبعد رفعه ينتج الت�ضميم المعد على القالب وبجودة ممتازة.
وقد وجدت �ضركات االإعلن ومكاتب الدعاية في هذه التقنية حًل لم�ضاعب جّمة عانت منها 
طويًل، اإذ �ضارت طباعة االإعلنات الكبيرة وتعدد االألوان ووفرة االإنتاج وخف�س التكاليف ممكنة 
ومتاحة، مّما اأدى اإلى ت�ضارع كبير في تطوير الو�ضائل والخامات واالأدوات والمواد الم�ضتخدمة 

في طريقة الطباعة بال�ضا�ضة الحريرية. 
اإال اأن هذا الفن مع نموه المت�ضارع وتعدد ا�ضتخداماته لم يحظ بالنظرة الفنية الخال�ضة 
اأي�ضاً، وفي عام 1938م فاجتمع عدد من الفنانين ال�ضباب  اأداًة لك�ضب المال  ُعَدّ  وح�ضب، بل 

)اأوراق �ضجر وموز( لباتريك كولفند
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فنية  معار�س  واأقــامــوا   ،Anthony Velonis فيلوني�س  اأنتوني  بقيادة  المتحدة  الــواليــات  في 
حينها  واأطلقوا  وغيرها،  نيويورك  ومتاحف  �ضاالت  في  الحريرية  بال�ضا�ضة  المنفذ  لنتاجهم 
الخال�ضة،  الفنية  ال�ضمة  ي�ضتعيد  بــداأ  الــذي  الفن  هذا  على   )serigraph )�ضيرغراف  ت�ضمية 
ار االأعمال الفنية، وال�ضيما في ال�ضتينات من القرن  ويتلقاه ب�ضغف هواة الفنون الجميلة وتجَّ
المن�ضرم حينما عر�س فنانون كبار اأمثال: اأندي وارهول Andy Warhol، وروي ليت�ضن�ضتاين 
Roy Lichtenstein، وروبرت رو�ضينبيرغ Robert Rauschenberg، اأعمالهم االأ�ضا�ضية منجزة 

بال�ضا�ضة الحريرية في معار�س الفنون الغرافيكية والفنون الجميلة، وقدموا هذا الفن بو�ضفه 
اأحد اأجمل فروع الفن التي تت�ضدر متاحف العالم. 

من اأعمال
الفنان بيكا�ضو

من اأعمال
الفنان ماتي�س

من اأعمال الفنان اندي وارهول
Andy Warhol

مكون�ت قوالب طب�عة ال�ص��صة الحريرية: 
االإطارات: وتكون عادة م�ضتطيلة ال�ضكل من خامة الخ�ضب اأو المعدن الخفيف المقاوم   .1
للرطوبة والتمدد اأو االنكما�س، ويمكن حمايتها بدهنها ل�ضمان ثباتها اأو �ضداأ االإطارات 

المعدنية. 
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ال�ضا�ضة: وهي عبارة عن اأقم�ضة �ضبكية مختلفة االأنواع لتجهيز الت�ضميم عليها ومن   .2
االأنواع التي ت�ضلح لل�ضتخدام: الحرير الطبيعي، النايلون )البرلون(، القطن، ومن 
االأقم�ضة الرخي�ضة الثمن ما ي�ضمى بقما�س االأرجانزا وهي قطنية ولكن يعيبها اأنها 

قليلة التحمل.

تجهيز ق�لب طب�عة ال�ص��صة الحريرية:
يتم �ضد القما�س )وهو رطب( على االإطار الخ�ضبي وتثبيته جيداً.  .1

يغ�ضل القما�س بالماء الإزالة اأي مواد ن�ضوية عليه ثم يترك ليجف.  .2
يجهز الت�ضميم المراد نقله لل�ضا�ضة الحريرية باأحد الطرق االآتية:  .3

•  بتطبيق طريقة طباعة االإ�ضتن�ضل على ورق ثم يثبت على ال�ضطح المراد الطباعة 
عليه بينه وبين قالب ال�ضا�ضة ثم يمرر اللون بوا�ضطة االإ�ضكويجي فيتم عزل اللون بوا�ضطة 

الورق.
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تعباأ الم�ضاحات الموجبة يدوياً بمادة عازلة على ال�ضا�ضة الحريرية نف�ضها ونتركها   •
تجف ثم نمرر اللون بوا�ضطة االإ�ضكويجي فتتم الطباعة.
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serigraph وقد بداأت فكرة  اأو ما ي�ضمى بال�ضيرغراف  بطريقة الت�ضوير ال�ضوئي   •
هذه الطباعة بدهن ال�ضا�ضة بمادة جلتينية تتاأثر بال�ضوء لت�ضبح في حالة ثبات 
ال تزول بالماء، وعند عزل مناطق من هذه المادة المثبتة على ال�ضا�ضة عن ال�ضوء 
في�ضهل اإزالتها بالماء، وعندئذ اأمكن تطبيق الت�ضاميم اليدوية بر�ضمها على �ضطح 
�ضفاف بلون اأ�ضود معتم ثم تثبيت ال�ضا�ضة فوقها وت�ضليط ال�ضوء لمدة معينة من 

اأ�ضفلها، وبعد غ�ضلها بالماء يبقى الت�ضميم ثابتاً غير نافذ للألوان اأثناء الطباعة.
باأ�ضلوب   Silk Screen printing ال�ضا�ضة الحريرية  ياأتي �ضرح لطريقة طباعة  وفيما 

الت�ضوير ال�ضوئي:
يتــم دهــن ال�ضا�ضــة الحريريــة بمــادة ت�ضــمى الح�ضا�ــس وهــي مــادة كيميائيــة تعــرف   •
ت�ضــمى  اأخــرى  مــادة  مــع  تبــاع   COATING SOLUTION PREMIUM COAT بـــ 
BYCROMATE AMONICK يخلط مقدار 2 ملعقة كبيرة من العلبة االأولى ثم تعباأ 

العلبــة ال�ضغيــرة بالمــاء وترج ويوؤخذ منها مقــدار ملعقة �ضغيرة من العبوة االأخرى 
ويتم خلط االثنين معاً ثم تدهن ال�ضا�ضة كاملة بالخليط.

تترك ال�ضا�ضة لتجف جيداً بعيداً عن ال�ضوء بعد الك�ضف عليها والتاأكد من اأن م�ضامات   •
القما�س قد تم �ضدها، ويحفظ باقي الخليط مع العبوات االأ�ضا�ضية في الثلجة حيث 

يمكن الحفاظ عليها لمدة �ضهر.
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يجهز الت�ضميم على ورق نايلون �ضفاف باللون االأ�ضود المعتم ويمكن اال�ضتعانة باآلة الت�ضوير ال�ضوئية   •
لهذا الغر�س.

يثبت القالب والت�ضميم تحت �ضوء �ضاطع م�ضلط عليهما لمدة تتراوح بين دقيقتين اإلى ثلث دقائق.  •

يـــرفـــع الــتــ�ــضــمــيــم ويــغــ�ــضــل مــبــا�ــضــرة بــالــمــاء ويــمــكــن   •
عن  الح�ضا�س  مـــادة  ــة  الإزالــ ناعمة  فــر�ــضــاة  ا�ــضــتــخــدام 

ال�ضا�ضة الحريرية ثم تترك لتجف.

ــوات اإ�ـــضـــافـــة  ــطــ نــكــمــل خــ  •
بتمرير  والطباعة  الــلــون 
االإ�ضكويجي على ال�ضا�ضة.
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ويمكن تثبيت اللون على القما�س بكيه بحرارة معتدلة بعد تغطيته بعازل ورقي.  •

تتم عملية الطباعة باإ�ضافة اللون المختار على اأحد طرفي الت�ضميم ثم ي�ضحب با�ضتخدام   .4
االإ�ضكويجي فوق الت�ضميم لتعبئة الفراغات.

يرفع القالب عن ال�ضطح المراد الطباعة علية وبذلك تكون عملية الطباعة قد اكتملت.  .5
طلب ثانوية الح�ضين بن علي مار�ضوا عملية الطباعة بال�ضا�ضة الحريرية ودمجها 
مع فنون اأخرى مع معلمهم االأ�ضتاذ اإبراهيم العرافي الخطاط ال�ضعودي المعروف وكانت 

من نتائجهم الفنية اأعمال رائعة:

اأعمال فنية لطلب ثانوية الح�ضين بن علي
ا�ضتخدم فيها طباعة ال�ضا�ضة الحريرية
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الذهنية ن�ضاطن�ضاط الخارطة  اأكمل  اليدوية:  الطباعة  الأنــواع  وفق معرفتك 
االآتية واخت�ضر فيها ما تعلمت عن اأنواع الطباعة اليدوية وفروعها مع 
اإمكانية اإ�ضافة اأنواع اأخرى بعد البحث عنها من م�ضادرك الخا�ضة، ثم 

اأ�ضفها لملف االإنجاز الخا�س بك.

القوالب 
الخ�صبية

الـطـبـ�عــة
الــيــدويــــــة

اال�صتن�صلالب�تيك

�صمع

ال�ص��صةربط
الحريرية

القم��ضاالإط�ر
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ابحث في اأحد محركات البحث عن واحدة من اأنواع الطباعة االآتية ن�ضاطن�ضاط
ملف  اإلــى  اأ�ضفها  ثم  و�ضنفها  الطباعة  اأعمال  لبع�س  �ضوراً  اجمع  ثم 

االإنجاز الخا�س بك مع كتابة نقدك الخا�س للعمل الفني: 

 اأكتب مقااًل تاريخياً عن اأحد اأنواع الطباعة ال�ضابقة واعر�ضه ن�ضاطن�ضاط
على زملئك ومعلمك مع �ضبب اختيارك لهذا النوع من الطباعة. )يمكنك الرجوع اإلى 

اأحد المراجع والكتب الفنية اأو اال�ضتعانة بم�ضادر اأخرى كمواقع االإنترنت(.

اجمع �ضوراً واكتب تقريرا عن ا�ضتخدامات طباعة ال�ضا�ضة الحريرية ن�ضاطن�ضاط
ال�ضائعة وا�ضتخداماتها الدعائية وال�ضناعية، ثم قم بعر�ضها على زملئك 

ومعلمك.

)3( 
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كان فجر االإ�ضلم مهد روعة من روائع تراث العالم الفني الممتد من اإ�ضبانيا اإلى ال�ضين 
منذ القرن ال�ضابع وحتى قرننا الحالي ليك�ضف لنا النقاب عن لون فريد من التراث الثقافي 
للإ�ضلم، الذي اتخذ �ضفة العالمية باأ�ضكاله وتاأثيراته الفنية ذات االإبداع والجمال متمثًل 

في الفنون االإ�ضلمية ب�ضتى طرزه واأنواعه.
والدول  بال�ضعوب  الخا�ضة  الفنون  بها  يق�ضد   :)Islamic Arts( االإ�ضلمية  فالفنون 
التي اعتنقت االإ�ضلم اأو عا�ضت تحت مظلته، وقامت بالتعبير عن حقائق الوجود من زاوية 

الت�ضور االإ�ضلمي، وهي من اأو�ضع الفنون انت�ضاًرا واأطولها زمناً. 
ن�ص�أة الفن االإ�صالمي:

المتفرعة عنها،  البيزنطية  االإمبراطورية  بعدها  الرومانية ومن  كان للإمبراطورية 
مجد عظيم وعمر طويل ونفوذ مديد، قبل ظهور االإ�ضلم. ومع الفتوحات االإ�ضلمية وتو�ضع 
رقعة الدولة االإ�ضلمية وو�ضول الجيو�س الم�ضلمة اإلى الق�ضطنطينية وب�ضط �ضلطتها عليها 
في العام 1453م، كان �ضبباً رئي�ضياً لن�ضاأة الفن االإ�ضلمي في القرن االأول الهجري وظهور 
اأولى الطرز الفنية، حيث اعتبرت الح�ضارة الرومانية والبيزنطية باالإ�ضافة اإلى الح�ضارة 

ال�ضا�ضانية الموجودة في ال�ضرق االأدنى م�ضدر الهام للفنانين الم�ضلمين اآنذاك.
ا   فالطراز )Style(: هوال�ضكل المميز لطريقة ترابط اأجزاء الت�ضميم مع بع�ضه بع�ضً

في وحدة بنائية متكاملة الأي فن من الفنون.

ن�ضاطن�ضاط
اأمامك �ضورة لمتحف اأيا �ضوفيا من الداخل والخارج في ا�ضطنبول بتركيا، من خلل 
التي  ال�ضور  ف�ضر  االإ�ضلمي  العهد  �ضبقت  التي  الح�ضارات  لفنون  ال�ضابقة  درا�ضتك 

اأمامك من حيث علقتها بالفن االإ�ضلمي؟ مع تحليل القيم الفنية والجمالية لها.
)1( 
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ورثة بيزنطة )الخالفة االأموية(: )41 – 132 هـ / 661 – 750 م(
لقد كان لبوتقة الفن االإ�ضلمي والهند�ضة المعمارية في عهد الخلفة االأموية ن�ضيًبا 
اإلى دفع عجلة تطور  اأدى  بيزنطي  تراث كل�ضيكي  لما تحويه من  بالغاً،  واهتماماً  كبيراً 
الدولة االإ�ضلمية في الفنون الزخرفية والتطبيقية والعمارة االإ�ضلمية، وظهر ما ي�ضمى 

بالطراز االأموي الذي يتجلى في الجامع االأموي بدم�ضق وم�ضجد قبة ال�ضخرة بالقد�س.

م�ضجد قبة ال�ضخرةالجامع االأموي الكبير بدم�ضق

ن�ضاط: ابحث في ال�ضبكة العنكبوتية عن اأهم ما يميز الجامع االأموي بدم�ضق وم�ضجد 
قبة ال�ضخرة من الناحية المعمارية وما هي اأهم االأ�ضاليب الفنية التي تميز بها الطراز 
االأموي في الهند�ضة المعمارية والفنون التطبيقية، اجمع بع�س ال�ضور والمعلومات عن 

ذلك ثم ناق�ضها جماعياً مع زملئك.
الع�صر الذهبي )الدولة العب��صية وتوابعه�(: )221 – 276 هـ / 836 – 891 م(

عنه  فن�ضاأ  وا�ضحاً  الجديد  االإ�ضلمي  الفني  االإنتاج  على  ال�ضا�ضاني  للتاأثير  كان  لقد 
التي  �ضامراء، وهي  اأوج عظمته في مدينة  العبا�ضي، وبلغ هذا الطراز  ما ي�ضمى بالطراز 
كانت مركزاً للخلفة العبا�ضية في تلك الفترة، و�ضمي با�ضم �ضامراء، واأ�ضبح طراز �ضامراء 
ذا طابع دولي انت�ضر في اأقطار العالم االإ�ضلمي وذلك بحكم �ضيطرة الخلفة العبا�ضية 

با�ضتثناء االأندل�س التي احتفظت بمعظم االأ�ضاليب الفنية من الطراز االأموي.

ال�ضكل )185(ال�ضكل )184(
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ومن ثم بداأت ت�ضعف الخلفة العبا�ضية فاأخذت الواليات 
المختلفة باال�ضتقلل عنها فقامت في م�ضر الدولة الفاطمية 
�ضنة 358هـ ، واأدى ذلك اإلى ظهور الطراز الفاطمي بها، ثم اأتى 

بعدها عدة طرز منها الطراز االأيوبي فالمملوكي فالعثماني.

المئذنة الملوية بجامع �ضامراء

تاأمل ال�ضور التي اأمامك، وحلل القيم الفنية والجمالية لها، م�ضتنبطاً ن�ضاطن�ضاط
العنا�ضر الفنية للطراز الذي تميز به الفن االإ�ضلمي العبا�ضي المعروف 

بطراز �ضامراء؟

منحوتة من الج�س
في م�ضجد ابن طولون

م�ضجد ابن طولون بالقاهرة منحوتة من الج�س ال�ضا�ضاني 
على ق�ضر في �ضامراء

ابــحــث عــن طــرز اأخـــرى ظــهــرت وتــمــيــزت فــي الــفــن االإ�ــضــلمــي ن�ضاطن�ضاط
مدلًل اإجابتك بال�ضور؟

لماذا لم يظهر الفن االإ�ضلمي في ع�ضر الر�ضول �ضلى اهلل عليه ن�ضاطن�ضاط
الطراز  وكــان  اأمــيــة،  بني  ع�ضر  في  ون�ضاأ  الرا�ضدين،  والخلفاء  و�ضلم 
االأموي الذي ين�ضب اإليهم اأول الطرز اأو المدار�س في الفن االإ�ضلمي؟

)2( 

)3( 

)4( 
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وزينته  جماله  اإلــى  نظرنا  ولفت  الكون  في  والتاأمل  النظر  االإ�ضلمي  ديننا  حثنا      
ومنفعته كما في قوله تعالى: ﴿

﴾ ]النحل[، كما نبه 
القراآن الكريم اإلى ما في المخلوقات من جمال زخرفي متمثًل في قوله تعالى: ﴿

اأخــرى حث على تجميل  ]الحجر[، ومن جهة   ﴾
الحياة واال�ضتمتاع بزينتها كما ورد في �ضورة االأعراف: ﴿

﴾. بذلك يكون القراآن الكريم ربط بين النظر 
في الكون والتفكر والتاأمل والواقع المادي للإن�ضان، حتى تكتمل عنده النظرة االإبداعية 

الجمالية. 

 من خلل هذه االآيات الكريمة، براأيك كيف كان للقراآن الكريم ن�ضاطن�ضاط
�ضداه في الفن االإ�ضلمي وتاأثيره المبا�ضر على العنا�ضر الزخرفية 

المكونة له؟ و�ضح ذلك.

تفوق الفنان الم�ضلم في المجاالت المختلفة للزخرفة معتمداً ن�ضاطن�ضاط
على عنا�ضر زخرفية متنوعة، من خلل ال�ضور التي اأمامك ا�ضتنتج 
اأهم عنا�ضر الزخرفة االإ�ضلمية والمميزات التي تميز بها من بين 

الفنون الزخرفية االأخرى؟

)5( 

)6( 
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فن الرق�ض العربي )النب�تي والهند�صي(:
لقد تميزت الزخارف ب�ضتى اأنواعها في الع�ضر االإ�ضلمي وازدهرت في كافة المجاالت 
واأ�ضبحت تحمل اأنماطاً خا�ضة بها ذات طراز تميزها عن اأي طراز فني اآخر. ومن اأهم ما 
امتازت به في المو�ضوعات الزخرفية النباتية هوما �ضمي في اأوروبا با�ضم فن االآرابي�ضك 
)ARABESQUE( وهوم�ضطلح فرن�ضي وباالإ�ضبانية فن التوريق  )ATAURIQUE(، وقد 
بدت بوادر هذا الفن مع بداية الفن االأموي في القرن الثالث الهجري وازدهرت وارتقت 
في الع�ضر الذهبي من الع�ضر العبا�ضي فنراها في الزخارف الج�ضية التي تغطي العقود 

والجدران، وعلى التحف الخ�ضبية والمعدنية والزجاجية وال�ضجاد.

التراكيب  ذات  الهند�ضية  النجمية  االأطباق  بر�ضوم  الهند�ضية فكانت متميزة  الزخرفية  المو�ضوعات  اأما 
المتعددة والمجمعة على هيئة نجوم كما بال�ضكل.

ن�ضاطن�ضاط
مــن خــلل تاأملــك للأ�ضــكال الم�ضــورة، حلــل القيــم الفنيــة والجماليــة لفــن 
الرق�ــس العربي، وا�ضــتنتج القواعد واالأ�ض�ــس الزخرفية لهذا الفن مع كتابة نقدك 

الخا�س بها؟

ال�ضكل )191(

ال�ضكل )192(
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االن�صه�ر في الغرب:
الدولة  االأندل�س تحت حكم  اإبــان دخول  الذهبية  الع�ضور  االأمــوي ع�ضراً من  الع�ضر  �ضهد 
االأموية في القرن التا�ضع للهجرة، وا�ضتهرت قرطبة كمنارة للعلم والعلماء بعد اتخاذها عا�ضمة 
للدولة االأموية الجديدة خا�ضة بعد قيام الدولة العبا�ضية في الم�ضرق العربي و�ضقوط الدولة 
االأموية هناك. واأ�ضبحت قرطبة عا�ضمة للذوق والمو�ضة اإذ بداأ الخليفة الحاكم فيها عبدالرحمن 
النا�ضر با�ضتيراد الملب�س والمجوهرات والذهب والعاج لل�ضناعة وكتابة المخطوطات ال�ضعرية 

والعلمية واإقامة مجمعات من الق�ضور ال�ضخمة والجوامع كق�ضر الحمراء وجامع قرطبة.

زخارف من ق�ضر 
الحمراء

�ضندوق م�ضتح�ضرات  
تجميل من العاج

جامع قرطبة الكبير 
من الداخل والخارج

بعــد معرفتــك لخ�ضائ�ــس ومميــزات فن الرق�ــس العربي ا�ضــتنبط مــن ال�ضور ن�ضاطن�ضاط
التي اأمامك جماليات الزخرفة االإ�ضلمية والعنا�ضر الزخرفية المكونة لها.

)8( 
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اقراأ ال�ضور التي اأمامك من حيث ال�ضمات الزخرفية المميزة لكل طراز والعلقات ن�ضاطن�ضاط
الفنية والجمالية التي تجمع بين هذه العنا�ضر الزخرفية. 

الطراز العثماني بتركيا الطراز ال�ضلجوقي في االأنا�ضول

مع�ني وجم�لي�ت الفن االإ�صالمي:
اأو  اأن يبدعوا في جميع فنونهم �ضواء المعمارية منها  لقد ا�ضتطاع الفنانون الم�ضلمون 
الزخرفية اأو الت�ضكيلية واإعطاء الفن االإ�ضلمي طابعاً مميزاً نابعاً من وجدانهم العقائدي ، 
والذي ا�ضتمر طيلة ع�ضرة قرون ان�ضهر فيها بالعديد من الح�ضارات، وازدهر وتطور ودخل 
جميع مرافق الحياة، ون�ضط بعد حركة الترجمة والتاأليف. حيث كانت المخطوطات تزين 
بالزخارف والخطوط وال�ضور التو�ضيحية، كما انفرد الفن االإ�ضلمي من بين فنون العالم 
بالخط الزخرفي الذي ا�ضتعمل في اأو�ضع نطاق وفي جميع المنتجات الفنية. وقد كان القراآن 
الكريم هو الميدان االأول الذي اهتم به الخطاطون حيث زخرفوا عناوين ال�ضور وو�ضعوها 
داخل اإطارات مزخرفة باأنواع الزخارف النباتية والهند�ضية. كما انفردت العمارة االإ�ضلمية 
بطابعها المميز الذي ال نظير له في الح�ضارات االأخرى، وكان الم�ضجد الميدان الثاني بعد 

لم يكن الفن االإ�ضلمي قا�ضراً على الغرب فقط بل امتدت اأثاره اإلى الكثير من الدول 
الزخرفية  الفنون  في جميع  بها  وتميز  وجنوباً  و�ضمااًل  �ضرقاً  الوقت  ذلك  في  المختلفة 

والتطبيقية والعمارة. كما في تركيا وال�ضين والهند وبرز بعدة طرز مختلفة.

)9( 
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القراآن الذي نال اهتمام المهند�ضين والفنانين حيث فا�ضت فيه اإبداعاتهم وعبقرياتهم، 
فاأ�ضبح الم�ضجد بمثابة المتحف الذي يرى الزائر من خلله جمال وروح الفن االإ�ضلمي. 
نكت�ضف  فاإننا  المجردة،  والهند�ضية  النباتية  الزخرفية  النقو�س  لجماليات  تاأملنا  وعند 
للتمدد  االإيقاعي  االنت�ضار  والت�ضادات وديمومة  التبادالت  ا�ضتخدام  الم�ضلم في  الفنان  براعة 
اأ�ضا�ضه  ريا�ضي،  وتنظيم  ذاتــي  ت�ضكيلي  بمنطق  اللنهائي،  االأفــقــي  االتــجــاه  فــي  واالنب�ضاط 
الخطوط المختلفة بت�ضكيلتها المتنوعة والتي تتخذ طابًعا عقلنياً وهند�ضياً فريًدا باالإ�ضافة 
اإلى تنوع الخطوط العربية ور�ضمها �ضمن مقايي�س معينة، كل هذه من طبيعة العقل الذي من 
�ضفاته التفكير والنظام والدقة، وقد اأراد الفنان الم�ضلم اأن يحاكي الطبيعة بروحها وجوهرها 
ال باأ�ضكالها المتغيرة. ونتيجة لهذا الح�س االأخلقي جعل مقيا�س االأ�ضياء روحي وجداني. كما 
حاول تجريد االأ�ضياء المادية وتجزئتها واإحالتها اإلى عنا�ضر اأولية ثم اإعادة بنائها من جديد 

وفق نظرة فل�ضفية جمالية.

لقد �ضجل التاريخ على مر الع�ضور �ضوراً مختلفة الهتمام وعناية قادة االأمة االإ�ضلمية 
لتو�ضعة وعمارة الحرمين ال�ضريفين اإلى ع�ضرنا الحا�ضر، وقد �ضهد الحرم المكي والنبوي 
بن  فهد  الملك  له  المغفور  ال�ضريفين  الحرمين  كبيرة في عهد خادم  اإنجازات معمارية 
اأكبر  تد�ضين  تم  اإذ  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  الملك  العظيمة  م�ضيرته  واأكمل  عبدالعزيز 
تو�ضعة للحرم المكي في عهده يرحمه اهلل. وت�ضتمر رعاية الحرمين ال�ضريفين في هذا 
العهد الزاهر، عهد الملك �ضلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل، حيث يوليهما جلَّ اهتمامه 

ورعايته.

ال�ضكل )199(ال�ضكل )198(
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اكتب تقريًرا م�ضوراً عن الفكر الجمالي للإنجازات المعمارية المتميزة ن�ضاطن�ضاط
للحرمين والفنون الزخرفية االإ�ضلمية التي تزين العنا�ضر المعمارية فيها 

بكافة اأ�ضكالها.

في االأ�ضكال لوحات عبر فيها الفنانون عن روؤيتهم الخا�ضة الأنماط ن�ضاطن�ضاط
زخرفية فنية عبر الح�ضارات المختلفة تعك�س اأثر خ�ضائ�س ومميزات 

الفن االإ�ضلمي فيها، و�ضح ذلك في و�ضف ت�ضويري لهذه اللوحات وابدي راأيك فيها.

لوحة الفنان محمد طو�ضون لوحةالفنان با�ضم ال�ضاير لوحة الفنان نور الدين اأمين

)10( 
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�ضملت الفنون االإ�ضلمية عنا�ضر زخرفية متنوعة ومتعددة ميزت كل ع�ضر عن االآخر وظلت 
على امتداد ع�ضور زمنية مختلفة �ضملت م�ضرق العالم االإ�ضلمي ومغربه، بل وتعدت هذا النطاق 
االأوروبــي  الفنان  اليوم  فنرى  الغربية االأوروبية.  والعمارة  الفنون  لتغزو  والح�ضاري  الجغرافي 
كثير من  اأخــذ  قــرون. حيث  ع�ضرة  قبل  به  بــداأ  الــذي  الم�ضلم  الفنان  منهج  نف�س  ينهج  الحديث 
الفنانين االأوروبيين الحديثين اأمثال بيكا�ضو Picasso وماتي�س Matisse ودافن�ضي da Vinci من 
تفكيك عنا�ضر الطبيعة وتحويلها اإلى اأ�ضكال جديدة بحثا عن الم�ضمون اأو جوهر المادة. وهو ما 

يعتبرونه من المعاني الجمالية الراقية.

اأعمال فنية زخرفية للفنان هنري ماتي�س Henri Matisse بموروث اإ�ضلمي

اأعمال فنية غربية معا�ضرة متاأثرة بالفن االإ�ضلمي )االأرابي�ضك(

ن�ضاطن�ضاط
على �ضوء درا�ضتك للفنون االإ�ضلمية، �ضمم نمطاً زخرفياً حديثاً 

خا�ضاً بك، م�ضتوحى من الثقافة المحلية ال�ضعودية م�ضتعيناً باأحد 

ن�ضاطن�ضاط
قم بجمع ال�ضور المنا�ضبة من المجلت اأو اأحد محركات البحث 
عن الفنون الزخرفية والتطبيقية اأو الت�ضكيلية اأو الهند�ضة المعمارية 

لثقافات مختلفة بموروث اإ�ضلمي مع كتابة تقرير نقدي لها.

برامج الحا�ضب االآلي ووردWord – فوتو�ضوب Photoshop..... ي�ضلح ا�ضتخدامه في اأحد 
الموا�ضيع التطبيقية االآتية )الخزف – الف�ضيف�ضاء(.   

)12( 
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الفنون بمميزات عامة وكان  االإ�ضلمي تميز عن غيره من  الفن  اأن  مما ال �ضك فيه 
حلقة ات�ضال بين كافة الفنون ال�ضابقة، من حيث تطويره للأ�ضاليب الفنية باأ�ضلوب فريد 
مبتكر، األف منها وحدة ذاتية في كافة الفنون الزخرفية والتطبيقية والت�ضكيلية والعمارة 

والتخطيط على الرغم من تباين اأ�ضولها الجغرافية والدينية.

ال�ضكل) 206 ( مجاالت الفن االإ�ضلمي

الخزف االإ�صالمي
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الخزف والتق�ء الح�ص�رات عبر الت�ريخ:
اإن المادة التي حافظت على اأبهى حلتها بين الفنون الزخرفية هي مادة الفخار اأو الخزف 
وهي من اأعرق ال�ضناعات الأنها مت�ضلة بحياة االإن�ضان ات�ضااًل وثيقاً فمنها خلق كما ورد في �ضورة 
اآية 12[، فهي بمثابة  ]�ضورة الموؤمنون:   ﴾ ﴿ الموؤمنون 
كتاب مفتوح لت�ضجيل تطور الب�ضرية عبر الع�ضور والتاريخ، اإذ يرجع ا�ضتخدامها منذ القرون 
االأولى قبل الميلد، وقد ظهرت في الح�ضارة االأوروبية واليونانية وبلد مابين النهرين في 
عهد ال�ضومريين وبلد ال�ضرق االأق�ضى )ال�ضين( التي ظهر فيها �ضناعة البور�ضلن وتلوينه 
هذه  انتقلت  ال�ضين  ومن  المجاالت.  كل  في  التلوين  لفكرة  انطلقة  فكانت  مختلفة،  باألوان 
ال�ضناعة اإلى ال�ضرق االأدنى، وتعتبر الح�ضارة العربية االإ�ضلمية، وح�ضارة ال�ضرق االأق�ضى، من 
اأكثر ح�ضارات العالم التي اهتمت بهذا الفن العريق، وي�ضنف الخزف على اأنه من اأرقى الفنون 
اأكثر  االإ�ضلمي  الخزف  اإلينا من  االإ�ضلمي، وقد و�ضل  الفن  التي خلفها  ال�ضهيرة  التطبيقية 
مما و�ضل اإلينا اأي نوع اآخر من تجليات هذا الفن، ومن خلل الح�ضارة االإ�ضلمية عرفت اأغلب 
و�ضائل ت�ضكيل وزخرفة الخزف، حيث تعود اأقدم النماذج المهمة في هذا الفن اإلى بداية الحكم 
العبا�ضي، حيث ال يكاد يعرف �ضيء من �ضناعة الخزف اإبان حكم االأمويين، وكانت بلد الطوب هي 
 بلد الخزف منذ الع�ضور القديمة، مثل العراق و�ضعيد م�ضر وبع�س بلد المغرب واالأندل�س.

عبقرية ا�صتخدام الطين في الع�صر االإ�صالمي:
ينق�صم الخزف اإلى ق�صمين:

1- الفخ�ر Earth Ware: وهو نوع من الطين الطبيعي االأبي�س النقي )الكاولين( اأو  االأحمر 
وت�ضنع منه االأواني بعد حرقها اأو تجفيفها على ال�ضم�س. وهو يمر بعدة مراحل اأ�ضا�ضية.

اآنية فخارية �ضينيةاآنية فخارية طراز عبا�ضياآنية فخارية قبل الميلد
ال�ضكل )209(ال�ضكل )208(ال�ضكل )207(
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وقد انت�ضرت االأواني الفخارية في بداية الع�ضر االإ�ضلمي في االأقاليم االإ�ضلمية المختلفة، 
وا�ضتعملت في زخرفة االأواني الفخارية عدة طرق واأ�ضاليب كانت متبعة في الع�ضر ال�ضا�ضاني 
فوهة  ذات  للتخزين  كبيرة  قــدور  عبارة عن  االأوانــي  ومعظم هذه  االإ�ضلمي.  الع�ضر  قبل  من 
�ضيقة لل�ضوائل اأو وا�ضعة لحفظ الغلل. اأو حاملت للأواني ت�ضمى بال�ضبابيك وم�ضارج واأختام 
بالخط  عبارات  وبها  ور�ضوم حيوانات وطيور  ونباتية  بزخارف هند�ضية  تتميز  وهي  م�ضتديرة، 
الكوفي الب�ضيط اأو خط الن�ضخ، بع�ضها غير مطلي وبع�ضها بها طلءات رقيقة باللون االأخ�ضر 

الزيتي اأو الفيروزي اأو البنف�ضجي اأو االأ�ضفر. 

اأختام م�ضتديرة 
من ع�ضور اإ�ضلمية مختلفة

م�ضرجة فخارية للإنارة
من الع�ضر الفاطمي

�ضباك لحمل الجرار الفخارية
من الع�ضر الفاطمي

المراحل االأ�ضا�ضية ل�ضناعة الفخار ال�ضكل )210(

ال�ضكل )213(ال�ضكل )212(ال�ضكل )211(
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حــلــل الــعــنــا�ــضــر الــزخــرفــيــة لــلأعــمــال الــخــزفــيــة الــتــي اأمــامــك ن�ضاطن�ضاط
وا�ضتنبط االأ�ضاليب ال�ضا�ضانية للزخرفة المتبعة فيها.

Pottery 2- الخزف

يطلق لفظ الخزف على المنتجات الفنية الم�ضامية الج�ضم )الفخار( والتي تك�ضى بطبقة 
زجاجية ت�ضوى في االأفران الخا�ضة بالخزف بدرجات حرارة عالية.

وقد كان الفتح العربي لبلد ال�ضرق االأدنى بداية عهد جديد في تاريخ فنون الخزف. 
فقد ابتكر الفنانون الم�ضلمون اأ�ضاليب جديدة في �ضناعة الخزف وزخرفته وتلوينه خلل 
القرن 3هـ / 9م. وللخزف تاريخ عند ح�ضارة الرافدين ووادي النيل فقد تميز باألوانه مثل 
وكذلك  المخ�ضر  والفيروزي  واالأخ�ضر  الليموني  واالأ�ضفر  واالأحمر  واالأ�ضفر  االأبي�س 

المراحل االأ�ضا�ضية ل�ضناعة الخزف

البنف�ضجي المائل اإلى االأحمر. وا�ضتعملوا الخزف ل�ضتى 
كتحف  اأم  كــاالأوانــي  اليومي  اال�ضتعمال  �ضواء  االأغــرا�ــس 
لك�ضوة  والبلط  الخزفية  الف�ضيف�ضاء  و�ضنعوا  للزينة. 
العمائر من الداخل والخارج. وقد ا�ضتهر العراق وم�ضر 
و�ضوريا والمغرب بفن الخزف ووجدت الكثير من القطع 

الخزفية العربية في المتاحف العالمية. 

)1( 

ال�ضكل )214(

ال�ضكل )215(
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باالإ�ضتعانة بكتب الفنون الزخرفية في الع�ضر) االأموي والعبا�ضي( اأو ن�ضاطن�ضاط
محركات البحث في ال�ضبكة العنكبوتية، اكتب/ي تقرير علمي عن علقة 
كل �ضورة اأمامك مع نوع الخزف لها، ملخ�ضاً طريقة �ضناعة اأحد االأنواع 

الخزفية بخريطة معرفية اأو ذهنية منا�ضبة. 

)2( 
ال�ضكل )216(

ال�ضكل )217(
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جم�لي�ت الفنون االإ�صالمية الخزفية:
يعتبر الخزف من اأروع ما ترك لنا الفنان في العالم االإ�ضلمي القديم باأ�ضالة خا�ضة واإبداع 
فريد، فهو فن نتج من روؤية فنية لها ا�ضتقللية فكرية وجمالية مميزة، تظهر متجلية في تقنية 
الخزف ذي البريق المعدني، الذي كان نقطة تحول في �ضناعة الخزف االإ�ضلمي عامة. وقد 
انت�ضرت هذه التقنية في جميع اأنحاء العالم. واأ�ضبح الخزف االإ�ضلمي ذو اأهمية بالغة بين اأنواع 
الفنون التطبيقية نظراً اإلى تقنياته ور�ضوماته التي تخت�ضر جمالية الفن االإ�ضلمي. وبالرغم 
اأن الخزف االإ�ضلمي اأقل �ضلبة من البور�ضلين ال�ضيني، اإال اأنه تميز في التزجيج الق�ضديري 
اق،  بــرَّ بلمعان  ر�ضا�ضي  بطلء  المزجج  الفخار  لــون  فــي  وتميز  الملم�س،  فــي  ونعومة  بــدفء 
باالإ�ضافة اإلى تميزه في اإبراز الزخارف التي تغطي االأواني من نباتية وهند�ضية وكتابية ور�ضوم 
حيوانية ب�ضكل ان�ضيابي ومترابط قائم على اإيقاعات متناغمة بين ال�ضكل واالأر�ضية واالأهم من 
كل ذلك تمكَّن الفنان من وحدته الزخرفية و�ضياغتها باإحكام في اإبداع فني متجدد باالأحا�ضي�س 

والم�ضاعر اإلى درجة عالية من الكمال والجمال ت�ضمو باال�ضتقرار والثبات والر�ضوخ.

 في القرن الثالث ع�ضر ازدهرت �ضناعة الخزف في مدينة قا�ضان ن�ضاطن�ضاط
وا�ضتق عنها فناً فخارياً �ضمي بنف�س ا�ضم المدينة، ما هو هذا 

الفن؟ ابتكر مطوية �ضغيرة على )A4( تكتب فيها باخت�ضار عن هذا الفن مدعماً اإجابتك 
ببع�س ال�ضور.

)3( 
ال�ضكل )218(
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روؤية خزفية عبر الثق�ف�ت الفنية:
في اأوروبا �ضكلت اأعمال بابلو بيكا�ضو Picasso الخزفية، نقلة نوعية في مجال الفن خلل 
القرن الع�ضرين وتغيير عالم الخزف اإلى ف�ضاء فني يحت�ضن تنويعاته واإبداعاته الفنية، ويعود 
تاريخ اهتمام بيكا�ضو بفن الخزف اإلى عام 1946 حيث اأعاد بيكا�ضو ابتكار النواحي التقنية للر�ضم 
على الطين، وتزيين االأعمال بمزج الطلءات باالأك�ضيد الذي ال تظهر األوانه اإال بعد التجفيف 
وقد  ــوان  االألـ متعدد  الخزفي  البلط  من  �ضخمة  موزاييك  قطع  كذلك  وابــتــدع  الــفــرن.  في 
تمكن بيكا�ضو من االرتقاء بالخزف اإلى م�ضتوى فنون العمارة والنحت. اأما في ال�ضرق االأق�ضى 
فقد اأبدوا اهتماًما بالًغا بالخزف وخا�ضة البور�ضلين و�ضاغوه باأ�ضكال متنوعة وتجريدية مع 

االحتفاظ باأ�ضالة الما�ضي في العنا�ضر الزخرفية.

 Picasso خزف �ضينياأعمال خزفية للفنان بابلو بيكا�ضو

ابحث عن المزيد من االأعمال الفنية الخزفية لثقافات اأخرى وحلل القيم ن�ضاطن�ضاط
الفنية لها. م�ضتنتجاً وجه الحداثة في االأعمال المنتجة.

الخزف المع��صر وك�صر الواقع:
لجاأ بع�س الفنانين اإلى التقنية الحرفية بتنفيذ اأفكار متميزة نابعة من البيئة المحلية 

تميل اإلى تجريد الواقع وتب�ضيطه كما في االأ�ضكال. 

)4( 
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ا�ضتلهم الفنانون الت�ضكيليون في الع�ضر الحا�ضر الكثير من تعبيراتهم ن�ضاطن�ضاط
الفنية من الفنون االإ�ضلمية الزاخرة بالمو�ضوعات الزخرفية والتطبيقية 
المميزة، من خلل االأعمال المعرو�ضة لفن ال�ضجاد الخزفي، ابدي راأيك فيها بعد تحليل القيم الفنية 

والجمالية لها.

فن الخزف والخداع الب�صري:
اتخذ بع�س الفنانين من فن الخزف و�ضيلة تفاعلية الإي�ضال ر�ضالة فكرية من خلل 
ال�ضائدة  بالمفاهيم  نظم ذات علقات ب�ضرية تحمل في طياتها خطاًبا توا�ضلياً محمًل 
)البيئة والمعتقد وال�ضعائر والفعاليات( ويظهر ذلك في الخداع الب�ضري وت�ضميم النوتان 
بت�ضاد االألوان وتوظيف عنا�ضر الحركة والتكرار للخطوط واالأ�ضكال والتي تعتبر جزءاً 

اأ�ضا�ضياً في البناء الفني للعمل الخزفي.

)5( 

ال�ضكل )222(
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ن�ضاطن�ضاط
اأو   ــورق  الـ على  للطباعة  كــقــوالــب  ا�ضتخدمت  خزفية  قطع  اأمــامــك 
على خامات قابلة للت�ضكيل، اأطلق اأفكارك واقترح اأ�ضاليب اإبداعية يمكن 

اال�ضتفادة من القطع الخزفية في اأعمال فنية اأخرى مبتكرة.

ن�ضاطن�ضاط
بعــد اأن تعرفــت علــى اأنــواع الخــزف فــي الح�ضــارة االإ�ضــلمية والتقنيــات 
الم�ضــتخدمة فيــه ومــن خــلل االأعمــال الفنيــة الحديثــة التــي تعرفــت عليهــا 
والمعرو�ضــة اأمامــك. تاأملهــا واقترح اأفــكاراً اإبداعية لطرق واأ�ضــاليب وتقنيات 

فنيــة اأخــرى يمكــن تنفيذ 
اأعمال خزفية مميزة.

ن�ضاطن�ضاط
الآخر  �ضخ�س  من  تختلف  قد  مختلفة،  ودالالت  معاني  الت�ضكيلي  للتعبير 
تبعا لبيئته ومعتقداته واأفكاره والق�ضايا المحلية والعالمية التي يعي�ضها، فبعد 
تعرفك على الفنون االإ�ضلمية ودرا�ضتك لفن الخزف االإ�ضلمي، نفذ قطعة فنية 

خزفية ذات موروث اإ�ضلمي باأ�ضلوب تقني معا�ضر وحديث، نابعاً من الثقافة المحلية ال�ضعودية.

ن�ضاطن�ضاط
اأعد  االآلــي  الحا�ضب  برامج  باأحد  وباال�ضتعانة  الخزف  لفن  �ضوراً  اجمع 
عر�ضاً مرئياً له )عر�س تقديمي PowerPoint Presentation – ويندوز موفي 

.)3D االأبعاد الثلثية – Windows Movie Maker ميكر

)6( 

)7( 

)8( 
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القبطي   ال�ضجاد  االإ�ضلمي ب�ضناعة  الع�ضر  اأوائل  االإ�ضلمية في  المن�ضوجات  تاأثرت 
وال�ضا�ضاني، وا�ضتطاع الفنان الم�ضلم اأن ُيطور في المن�ضوجات باأ�ضلوبه االأ�ضيل الذي ما 
لبث اأن تطور تدريجياً و�ضاد اأنحاء البلد االإ�ضلمية. وفي اأوائل الع�ضر االإ�ضلمي كانت  
المن�ضوجات ُت�ضنع وفًقا للأ�ضاليب والُطرز التي كانت متبعة في �ضناعة الن�ضيج. والطراز 
ال�ضائد هو كتابة ا�ضم الخليفة والدعاء له وا�ضم المدينة التي ُن�ضج فيها القما�س وتاريخ 

الن�ضج وا�ضم الوزير واأحياناً ُيكتب ا�ضم ال�ضانع عليها.

عري�س يتو�ضطه ر�ضوم لطيور يتدلى 
رقبتها  وخلف  نباتية  اأفـــرع  فمها  مــن 
ع�ضابة طائرة ويحد هذا ال�ضريط من 
باللون  كوفية  كتابة  واالأ�ضفل  االأعلى 
ــر بــا�ــضــم الــخــلــيــفــة الــفــاطــمــي  ــمــ االأحــ

العزيز باهلل

ن�ضاط فكرن�ضاط فكر
لماذا ا�ضــتخدم الفنان 
الكتابـــة  اأ�ضلـــوب  الم�ضلـــم 

على المن�ضوجات؟

باأ�ضرطة  الطرفين  من  ومــزخــرف  ومــلــون،  مطرز  الكتان  من  منديل 
يلية �ضريط  نباتية،  العلوي زخرفة  ال�ضريط  الحرير، ويظهر في  من 

ُيعتبر ال�ضرق هو الموطن االأول لل�ضّجاد، ويعتبر ال�ضجاد    
جاد يطلق  ال�ضرقي من التحف االإ�ضلمية البديعة. ولفظ ال�ضُّ
اأنواعها المختلفة  على االأب�ضطة ب�ضكل عام بغ�س النظر عن 
والغر�س الذي ت�ضتعمل فيه؛ واالأ�ضل في ال�ضجادة هـو ال�ضجود 
عليها، وُتقابل اللفظ االنجليزي Prayer Rug بينما تدل كلمة 

ال�ضكل )226(
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الب�ضاط Carpet على ما ُيب�ضط لتغطية االأر�س اأو الحوائط اأو الموائد.

�ضجاد �ضوف من القرن الثامن ع�ضر، جنوب غرب القوقاز، تظهر فيها الزخارف الهند�ضية االألوان المتناق�ضة

ويتميز ال�ضجاد االإ�ضلمي عامًة بجمال ر�ضومه وتنا�ضق األوانه وُح�ضن توزيعها بدرجات متفاوتة، 
ال�ضجاد  وبع�س  الن�ضيج،  والحيوانية في �ضبغ خيوط  النباتية  االأ�ضباغ  الم�ضلم  الفنان  ا�ضتغل  وقد 
االأقطار  ولكل قطر من  والحرير.  والف�ضة  الذهب  ين�ضج بخيوط معدنية من  النفي�س  االإ�ضلمي 
االإ�ضلمية نوع مختلف من الخامات التي ُتميز اإنتاجها من الن�ضيج وخلفه،  وتتنوع خامات الن�ضيج 
بين ال�ضوف والقطن والكتان والحرير الطبيعي، اأما الزخارف ال�ضائدة في المن�ضوجات االإ�ضلمية 
فهي في الغالب زخارف كتابية وهند�ضية ونباتية وزخارف لكائنات حية مجردة قد تكون خرافية. 
كما وا�ضتطاع الفنان الم�ضلم اأن يبتكر اأ�ضلوباً خا�ضاً به، فا�ضتخدم التطريز واأ�ضغال االإبرة والخيوط 

بة. الذهبية لعمل تطريزات ُمَذهَّ

فكر اإلى ماذا ترمز هذه الزخارف، وما هي مدلوالتها؟ن�ضاطن�ضاط

ال�ضكل )227(
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ن�ضيج كتاني مزخرف ببع�س الوحدات الهند�ضية المكررة ومن االأعلى �ضريط عري�س من الكتابات باللون االأزرق،
يليه زخارف مكونة من نجوم مت�ضابكة ودوائر بها وريدات �ضغيرة، ويلحظ تكرار العنا�ضر باأ�ضلوب م�ضابه

لزخرفة معادن الع�ضر المملوكي

من ن�ضاطن�ضاط التالفة  ــزاء  االأجــ اأكــمــل   Photoshop برنامج  با�ضتخدام 
قطعة الن�ضيج.

عـــــرف االأوروبـــــــيـــــــون الــ�ــضــجــاد 
عندما  وذلــك  به  واأُعجبوا  ال�ضرقي 
فــتــح الــمــ�ــضــلــمــون بــــلد االأنـــدلـــ�ـــس، 
اقتنائها،  عــلــى  االأغــنــيــاء  وحــر�ــس 
اأن فناني ع�ضر  اإلى  بل تعدى ذلك 
الــنــهــ�ــضــة ابـــــــرزوا جـــمـــال الــ�ــضــجــاد 
ال�ضرقي من خلل ر�ضمها واإظهارها 

في لوحاتهم الفنية.

ال�ضرقي، ن�ضاطن�ضاط ال�ضجاد  فيها  يظهر  التي  اللوحات  من  عــدداً  اجمع 
واعط مبرراً لظهورها في لوحات فناني ع�ضر النه�ضة.

قارئ القراآن: رود لف اآرن�ضت

)3( 

)2( 
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والتــي  االإ�ضــلمي  الفــن  فــي  المعدنيــة  الم�ضــغوالت  تنوعــت 
اأنتجتهــا كافــة الدول االإ�ضــلمية بين البرونز والنحا�ــس والحديد 
والذهــب والف�ضــة، وبقيــت تلــك الم�ضغـــوالت فــي �ضــدر االإ�ضــلم 
بغًة خا�ضًة بها بف�ضل  متاأثــرة بالفنــون االأخرى، غير اأنها اأخذت �ضِ
تاأثــر الفنــان الم�ضــلم بعقيدتــه. وُتعــد اأهــم مجموعــة للم�ضــغوالت 
المعدنيــة للقــرون االأولــى فــي الع�ضــر االإ�ضــلمي هــي مجموعــة 
االأباريق التي تتميز برقبتها الطويلة وج�ضمها الكروي، ومقب�ضها 
الــذي يخــرج مــن منت�ضف البــدن والمزين بزخارف نباتية ور�ضــوم 
حيوانية باأ�ضلوب الحفر اأو الحز متاأثرًة بالفن ال�ضا�ضاني، اأو بر�ضوم 

نباتية طولونية متاأثرة بفنون �ضــامراء في الع�ضر العبا�ضــي. وقد اقت�ضرت اأ�ضــكال االأواني في 
هــذه الفتــرة علــى �ضب المعادن وزخرفتها اأو الحز عليها، وهنــاك اأمثلة اأخرى مثل المزهريات 

الب�ضيطة المزينة بالكتابات الدعائية بالخط الكوفي الب�ضيط.

اإبريق من المعدن ُمكفت بالف�ضة 
وبه نق�س باإ�ضم االأمير )طبقطق(
متحف الفن االإ�ضلمي بالقاهرة

برع الفنان الم�ضلم في اإنتاج ال�ضناعات المعدنية، وكانت بع�س هذه التحف المعدنية ُت�ضتخدم 
في اأغرا�س عملية مثل االأباريق واالأواني اأو في زخرفة اأبواب الم�ضاجد والق�ضور ب�ضرائط النحا�س، 
اأخرى  اأغرا�س  اُ�ضتخدمت في  قطعاً  اأي�ضاً  االآخــر تحمل وظيفة جمالية فقط، ويوجد  والبع�س 

ك�ضنابير المياه الم�ضنوعة من البرونز. 

اجمــع �ضــوراً لتحف معدنية و�ضنفها وفــق الغر�س الم�ضنوعة من ن�ضاطن�ضاط
اأجله، وناق�س ذلك مع زملئك.

)1( 
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العن��صر الزخرفية في الم�صغوالت المعدنية:
تنوعت طرق ت�ضكيل واأ�ضاليب زخرفة الم�ضغوالت المعدنية، ويرجع تعدد ُطرق واأ�ضاليب 

الزخرفة اإلى:
1/ اختلف المعادن الم�ضتخدمة في الم�ضغوالت المعدنية.

2/ التطور الفني وال�ضناعي في المراحل التاريخية المتعاقبة.

ّناع قد حر�ضوا على زخرفة وتغطية �ضطوح الم�ضغوالت  ففي الع�ضر االأيوبي مثًل نجد اأن ال�ضُ
وكتابات  ت�ضويرية،  مناظر  اأو  وحيوانات  طيور  ر�ضوم  اأو  هند�ضية  اأو  نباتية  بزخارف  المعدنية 
وعبارات دعائية اأو توقيعات لل�ضناع. وال تقت�ضر على االأجزاء الوا�ضحة اأمام الم�ضاهد بل تتعداها 
اإلى االأجزاء المخفية من االآنية. والمو�ضوعات التي تظهر على التحف المعدنية االأيوبية متعددة 

فمنها مو�ضوعات دينية ومنها ما يمثل مظاهر الحياة اليومية اأو مناظر للألعاب الريا�ضية. 

ال�ضكل )231(
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خمــن لمــاذا نلحظ اإفراط �ضنــاع الع�ضر االأيوبي في الزخرفة ن�ضاطن�ضاط
بحيث اأ�ضبحت الزخرفة تحتل مكاناً بارزاً اأو غير بارز في الم�ضغولة 

المعدنية.

قارن بين ال�ضمعدانات االآتية من حيث ال�ضكل والزخرفة، وقدم ن�ضاطن�ضاط
تف�ضيراً ل�ضبب االختلف فيما بينها.

�ضمعدان مملوكي �ضمعدان فاطمي �ضمعدان اأيوبي

)2( 

)3( 
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Islamic glass antiques التحف الزجاجية
ازدهرت �ضناعة الزجاج في الدولة االإ�ضلمية وتنوعت بين اأطباق وقناني واأدوات زينة  
وغيرها، وامتلك الحكام واالأمــراء اأدوات من الزجاج منحوت عليها اآيات قراآنية وزخارف 
نباتية وهند�ضية اأُعتبرت اأغلى من الذهب والف�ضة اآنذاك لكونها ت�ضبه االأحجار الكريمة.

م�ضكاة م�ضجد م�ضنوعة من الزجاج المطلي بالمينا. مزينة بزخارف نباتية
عبارة عن اأوراق محورة وكتابات بخط الن�ضخ الآية قراآنية وا�ضم واألقاب ال�ضلطان والدعاء له

اربط بين القيم النفعية والجمالية في التحف الزجاجية االإ�ضلمية.ن�ضاطن�ضاط

وا�ضتهرت م�ضر ب�ضناعة الزجاج منذ الع�ضور القديمة وذلك نتيجًة لــ:
توفر المادة الخام كال�ضيلكا وال�ضوديوم والبوتا�ضيوم وغيرها.  •

وجود الفنانين المحليين.  •
وبلغت �ضناعة الزجاج ازدهاراً كبيراً في بداية الع�ضر الفاطمي، حيث انت�ضرت زخرفة الزجاج    
اأواني  واأنتجت  والنحا�ضي،  والف�ضي  كالذهبي  متعددة  األــوان  با�ضتخدام  والمينا  المعدني  بالبريق 
مزخرفة بخيوط بارزة اأو م�ضغوطة وباألوان متعددة اأو بزخرفة ت�ضبه الف�ضيف�ضاء. ظهر اأ�ضلوب اآخر 
مبتكر في الزجاج االإ�ضلمي هو اأ�ضلوب التزجيج، وا�ضتخدمت االأ�ضباغ المعدنية التي تميزت بعدم 

تاأثرها بالتقلبات الجوية وحرارة ال�ضم�س.  

)1( 
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وُعرف اأي�ضاً البلور )الكري�ضتال( الم�ضنوع بدقة واإتقان حيث يحتوي على ن�ضب مختلفة من 
اأكا�ضيد الر�ضا�س.

كاأ�س زجاجي مخروط ذو بريق معدني، مزين ب�ضريطين اأحدهما �ضيق به فرع نباتي متموج
واالأخير عري�س به اأوراق نباتية متعددة، ويعلوهما �ضريط ثالث يزين حافة الكاأ�س به كتابات كوفيه

بزخارف  ُمزين  المع�ضق،  الملون  الزجاج  من  �ضباك 
اإطار من حبات اللوؤلوؤ واإطار  نباتية ج�ضية ويحيط بها 
عري�س من الج�س ينتهي في االأركان باأربعة مربعات كل 
منها مق�ضم من داخله اإلى اأربعة مثلثات �ضغيرة مع�ضقة 

بالزجاج الملون

يظهر في الكاأ�س تعر�ضه للك�ضر ن�ضاطن�ضاط
وفـــقـــدانـــه لـــجـــزء مـــنـــه، بــا�ــضــتــخــدام 
االأجــزاء  اأكمل   Photoshop برنامج 
الناتجة عن عملية ل�ضق  باإزالة الخطوط  الناق�ضة منه وقم 

القطع المك�ضورة. 

عدد االأ�ضاليب الم�ضتخدمة في الزجاج االإ�ضلمي، وتحدث عنها.  ن�ضاطن�ضاط

)2( 

)3( 
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الخ�سب والحجر والج�س
Islamic Wood and stone and plaster

على  النحت  نجد  اإذ  االأخـــرى،  بالفنون  عامة  ب�ضفة  االإ�ضلمي  العالم  في  النحت  ارتبط 
الحجر والج�س في الوحدات المعمارية المختلفة كالمداخل والواجهات واالأفاريز واالأعمدة 

رفات وغيرها. والمحاريب وال�ضُّ
وُيعتبر فن الحفر والنحت على الحجر والج�س اإحدى الفنون التي تنحدر من روؤية جمالية 
مجردة ويقت�ضر على الزخارف الهند�ضية اأو النباتية كاأوراق وفروع االأ�ضجار، وتتنوع الزخارف 

النباتية بين المراوح النخيلية المف�ض�ضة الكاملة اأو ن�ضف المراوح.

اأمامك مجموعة من النقو�س الج�ضية بق�ضر الحمراء بغرناطة، ن�ضاطن�ضاط
بتاأملها، و�ضح القيم الجمالية التي ا�ضتخدمها الفنان الم�ضلم.

زخارف اإ�ضلمية منحوتة على الحجر والج�س
)1( 
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ا�صتخدم النح�تون في االأقط�ر االإ�صالمية االأ�صك�ل االآتية من الحفر: 
1/الحفر الغائر: وهوالحفر داخل ال�ضطوح التي يعالجها الفنان �ضواء اأكانت �ضطوح حجرية 
اأو خ�ضبية اأو معدنية اأو غيرها، ويكون اأعلى م�ضتوياته موازياً الرتفاع �ضطح اللوحة المنحوت فيها.
2/ الحفر البارز: وهوالحفر الذي يرتفع عن ال�ضطوح واأر�ضيات اللوحة والحوائط، وياأخذ 
اأو  المج�ضم  المائل، والنحت  البروز، والنحت  البروز و�ضديد  النحت الخفيف  اأ�ضكال منها  عدة 

الم�ضكل من جميع الجهات.

لوحة تعريفية مكتوبة بخط الثلث المتداخل، تعود كتابتها للقرن الثاني ع�ضر الهجري
ومكتوب عليها )هذا بيت اأبي اأيوب االأن�ضاري وموفد النبي عليه ال�ضلة وال�ضلم في 7 �ضنة 1291هـ(

اأ�ضاف الفنان الم�ضلم لم�ضات جمالية على الم�ضنوعات الخ�ضبية بالحفر عليها م�ضتقاً بدايًة 
�ضاهده  ما  المتنوعة م�ضتخدماً  النباتية  الزخارف  اعتمد على  ثم  ال�ضا�ضاني  الفن  ت�ضميماته من 
من الفنون ال�ضابقة من ورق الكروم و�ضعف النخيل، وا�ضتخدم اأي�ضاً الكتابة عليها فاأعطت تكوينات 
لزخارف بارزة وغائرة، وتظهر جماليات ال�ضناعات الخ�ضبية في االأفاريز وح�ضوات االأبواب والمنابر 

والم�ضربيات وغيرها.

ال�ضكل )239(
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قـــارن بــيــن اأ�ــضــلــوب الــحــفــر والــزخــرفــة فــي الــخــ�ــضــب والحجر ن�ضاطن�ضاط
والج�س االإ�ضلمي.

باب من الخ�ضب ُمزخرف بعدد من االأطباق النجمية المطعمة بالعظم والعاج وزخارف نباتية محورة
وللباب مقب�س من النحا�س، محفوظ بمتحف الفن االإ�ضلمي بالقاهرة

اكتب تقريراً عن اأحد اأنواع الفنون االإ�ضلمية مدعماً بال�ضور، ن�ضاطن�ضاط
ثم قم بمناق�ضته مع معلمك وزملئك.

)2( 
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�ضناعة  وحرفة  فن  تعني  كلمة اإغريقية  هي   Mosaic الموزاييك  فن  اأو  الف�ضيف�ضاء 
الفراغات  وتزيين  زخــرفــة  فــي  وا�ضتعمالها  الــمــحــروق،  الطين  مــن  ال�ضغيرة  المكعبات 
االأر�ضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالملط فوق االأ�ضطح الناعمة وت�ضكيل الت�ضاميم 

المتنوعة ذات االألوان المختلفة.
الف�صيف�ص�ء عبر الت�ريخ:

يعتبر الف�ضيف�ضاء نوعا من الفن التعبيري التب�ضيطي، بت�ضميماته ثنائية االأبعاد، وباألوانه 
الجذابة المتاألقة، وهو من اأقدم فنون الت�ضوير منذ الع�ضر الحجري، فقد كانت تك�ضى ال�ضطوح 
بمخاريط من الطين، لها روؤو�س ملونة، وبقطع من العظام، اأو االأ�ضنان، اأو االأ�ضداف، في عقود 
اأو حليات، اأو هيئة �ضفوف، ويعتبر االإغريق هم اأول من ا�ضتخدموا الموزاييك كتقنية في فنونهم 
وذلك قبل اأربعة قرون قبل الميلد، وقد عثر في بلد ما بين النهرين على ا�ضتخدامات لتقنية 
الرومان ثم  ال�ضومريين ثم  اإلى  االأدوات وتك�ضية الحوائط والتي ترجع  الموزاييك في تزيين 
ال�ضناعة  هــذه  وطـــوروا  والمعادن  الــزجــاج  الف�ضيف�ضاء  �ضناعة  في  اأدخــلــوا  الذين  البيزنطيين 
بهجة  اأكثر  ال�ضور  وت�ضبح  االألــوان  تتعدد  اأقل قدر ممكن حتى  اإلى  الف�ضيف�ضاء  بت�ضغير قطع 
بالعظم  طعمت  خ�ضبية  نماذج  القديم  الم�ضري  الفن  في  وجد  وقد  و�ضوحاً،  اأكثر  والتفا�ضيل 
ومنذ  ال�ضغيرة،  الملونة  االأحــجــار  مــن  قطع  ا�ضتخدمت  الهلن�ضتي  الفن  فــي  وكــذلــك  والــعــاج، 
القرن الثاني قبل الميلد وحتى القرن الرابع الميلدي تطور فن الموزاييك وظهر هذا الفن 
االأ�ضكال  بت�ضوير  وقاموا  بالعمق،  باالإيحاء  وبمحاوالت  االأبعاد،  ثلثية  بت�ضميمات  بالمنظور 

االآدمية والهند�ضية والطيور والحيوانات، وت�ضوير المو�ضوعات االأ�ضطورية ومناظر الطبيعة.
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الف�صيف�ص�ء فن التالحم والمالحم:
لقد اأطلق العرب على هذه التقنية بالف�ضيف�ضاء، وهي اأحد فنون الزخرفة 

ع�ضورها  في  االإ�ضلمية  الح�ضارة  تجليات  عن  وا�ضحة  خلفية  تعطينا  التي 

الــمــزدهــرة وبــهــذه النوعية مــن الــفــن االإ�ــضــلمــي، نــفــذت اأفــاريــز على جــدران 

على  تنتظم  االألــــوان،  مختلفة  القا�ضاني  مــن  بــلطــات  عــن  عــبــارة  الم�ضاجد، 

الخلفاء  من�ضاآت  ا�ضتملت  وقــد  تزيينية،  ت�ضميمات  فــي  جــداريــة  م�ضطحات 

اأر�ضية  تمثل  ف�ضيف�ضائية،  زخــارف  على  ال�ضام  بادية  في  وق�ضورهم  االأمويين 

على م�ضتوى جمالي عال، من�ضقة ال�ضكل وذات زخارف ب�ضيطة، وت�ضور اللوحة 

بواقعية،  منفذ  غـــزااًل  يفتر�س  اأ�ــضــد  منظر  اأغ�ضانها  واأ�ــضــفــل  وحولها  �ضجرة 

وبطابع �ضرقي.

جزء من واجهة الجامع االأموي بدم�ضق

لوحة ف�ضيف�ضاء من ق�ضر الخليفة
ه�ضام بن عبدالملك )�ضجرة الحياة(

ن�ضاطن�ضاط
ا�ضتملت الم�ضاجد في الع�ضر االأموي على زخارف ف�ضيف�ضائية، 
تتميز بالوالء للطبيعة، �ضف ال�ضور و�ضفاً ت�ضويرياً مو�ضحاً القيم 

الفنية والجمالية لها.

جانب من م�ضجد قبة ال�ضخرة بالقد�س

ال�ضكل )242(

ال�ضكل )244(ال�ضكل )243(

)1( 



152152

بالقا�ضاني، الذي  اأو ما يعرف  الف�ضيف�ضاء الخزفي،  العبا�ضي ظهور  الع�ضر  وقد �ضهد 
تجمع فيه قطٌع �ضغيرة الحجم مختلفة االأ�ضكال من الخزف، ويتم تثبيتها على الجدران 
مناظر  اأو  معركة  اأو  اأ�ضطورة  اأو  ملحمة  خللها  من  تحكي  الملط،  الج�س اأو  بوا�ضطة 
واالأ�ضماك  للحيوانات  ور�ضومات  وهند�ضية  نباتية  تكوينات  اأو  والقمر،  لل�ضم�س  طبيعية 
من  كثير  اإلــى  القا�ضاني  وت�ضدير  لت�ضنيع  م�ضغل  اأول  االأندل�ضيون  اأ�ض�س  وقد  والطيور. 
بلدان العالم في اأوائل القرن العا�ضر الميلدي، وكان ذلك دليًل وا�ضًحا على مدى التقدم 
ًرا  اإليه فن الف�ضيف�ضاء لديهم، ولهذا �ضهد تزيين الجوامع ب�ضكل خا�س تطوُّ الذي و�ضل 
الإبــراز  والقا�ضاني  البلط  تربيعات  ا�ضتخدام  في  تمثل  االإ�ضلمي،  العالم  بقاع  في  هاًما 
والبريق، وتزيينها بقطع  اللون  تاأثيًرا من حيث  اأكثر  بعًدا  واإعطائها  الزخرفية  االأ�ضكال 

ذهبية وزجاجية وف�ضو�س ملونة.

ف�ضيف�ضاء
من القرن17م

ف�ضيف�ضاء
بق�ضر الحمراء

ن�ضاطن�ضاط
ف�ضيف�ضائية  الأعمال  ال�ضور  بع�س  عن  البحث  محركات  اأحــد  في  ابحث 
اإ�ضلمية متنوعة وحلل ما بها من خ�ضائ�س فنية، و�ضنفها وفق الطراز الفني 

لها.
الف�صيف�ص�ء عبر الثق�ف�ت المختلفة:

اأوج ازدهــاره في الع�ضور الو�ضطى، في الفترة ما بين الثالث  وقد بلغ فن الموزاييك 
ع�ضر والرابع ع�ضر الميلدي باأوروبا، وظهور نماذج رائعة زينت العديد من اأر�ضيات العمارة 

)2( 
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االإيطالية والقباب والعقود، كما انتقلت بع�س الطرز الزخرفية لفن الف�ضيف�ضاء من ع�ضر 
النه�ضة االإيطالية اإلى اأ�ضبانيا في القرن الخام�س ع�ضر الميلدي، واإلى ال�ضرق االأق�ضى.

ف�ضيف�ضاء
من العمارة االإيطالية

ف�ضيف�ضاء
من العمارة االأ�ضبانية 

ف�ضيف�ضاء
داخل م�ضجد بماليزيا

جم�لي�ت فن الف�صيف�ص�ء:
لقد مر تطور الف�ضيف�ضاء بمراحل عديدة حتى بلغ قمته في الع�ضر االإ�ضلمي، فكان ترجمة 
اأنماطها الفنية، فهو الفن الذي اهتم  وا�ضحة لعراقة الح�ضارة االإ�ضلمية وازدهارها بتعدد 
بتفا�ضيل االأ�ضياء والخو�س في اأعماقها، نافذاً من خلل المواد الجامدة اإلى معنى الحياة، اإنه 
فن التلحم والت�ضابك الذي عبر في دالالته عن اأحوال اأمة ذات ح�ضارة قادت العالم اإلى اآفاق 
اأن يترجم لنا  غير م�ضبوقة من العلم والمعرفة.. وا�ضتطاع الفنان الم�ضلم باأدواته الخلقة 
فل�ضفة هذه الح�ضارة في األوان متعددة من الفنون الجمالية الراقية، التي يقف الف�ضيف�ضاء 
في قمة هـرمها متربعاً على عر�س ال�ضورة الفنية المتكاملة، عبر قطع مكعبة ال�ضكل ال يتعدى 
حجمها �ضنتيمترات من الرخام اأو الزجاج اأو القرميد اأو البلور اأو ال�ضدف، وهو حجر ناطق 
والقباب  الجدار  على  المهرة  ال�ضناع  اأيدي  العتيق، حكايات �ضاغتها  الما�ضي  يروي حكايات 
واالأر�ضيات وغيرها فروت ما�ضيهم واإبداعاتهم التي تجاوزت الحدود، وانطق الحجر فجمل 
الم�ضاجد والق�ضور والحانات، باإيقاعات لونية وخطية متناغمة، فنرى ان�ضجاماً ال مثيل له 
مع  الحياة،  اأوجــه  جميع  في  وتحقيقه  الجمال  بلوغ  اإلــى  ت�ضعى  التي  االإن�ضانية  الرغبة  بين 

احتفاظها بخ�ضو�ضية المنهج والفكر. 
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فيه ن�ضاطن�ضاط اأبدع  وقد  بامتياز  االإ�ضلمية  الع�ضور  الف�ضيف�ضاء هو فن 
الم�ضلمون فطوروا هذا الفن وتفننوا به و�ضنعوا منه اأ�ضكااًل رائعة 
زخرفوا به الم�ضاجد والق�ضور واالأواني واالأدوات، اكتب تقريراً م�ضوراً للمجاالت الزخرفية 

التي تميز بها فن الف�ضيف�ضاء االإ�ضلمي مو�ضحاً ال�ضمات الفنية والجمالية له. 

العودة الحديثة لفن الف�صيف�ص�ء:
عاد هذا الفن العريق للظهور من جديد ب�ضورة حديثة يواكب الع�ضر، نظراً لروعة 
ت�ضاميمه وجمال ت�ضكيلته النابعة من مناجم التراث والح�ضارات القديمة، فنجد اأن فنان 
الف�ضيف�ضاء الحديث قام بالجمع بين اأف�ضل تقنيات االإنتاج التقليدية، واأحدث التاأثيرات 
الف�ضيف�ضاء  فن  اأك�ضب  وتقنيات متطورة،  وخامات  ت�ضاميم معا�ضرة  با�ضتخدام  المبتكرة 
خوا�س فنية منفردة ومميزة، جعله من الفنون الهامة الم�ضتخدمة في عالم االإنتاج الفني 
والديكور. ويعتبر الفنان الم�ضري �ضعد رومان من رواد فناني الف�ضيف�ضاء بالعالم حيث 
الفن  ذلك  الحديث،  الع�ضر  في   Micro Mosaic Art المايكروموزاييك  فن  رائــد  يعتبر 
الذي اندثر بعد فترات االزدهار الفني في ع�ضر النه�ضة، حيث اأن كل ما يملكه العالم من 
قطع فنية من هذا النوع كان نتاًجا لهذه الفترة الزمنية، وما بقي منه موجود فقط في 
متاحف اأوروبا واأمريكا اأو في الكاتدرائيات القديمة. وفن الميكروموزاييك )الف�ضيف�ضاء 
الدقيقة( Micro Mosaic Art هو عبارة عن قطع زجاجية �ضلبة وملونة متناهية ال�ضغر، 
ي�ضل عر�س الكثير منها اإلى اأقل من ملليمتر واأكبر قطعة منها ي�ضل عر�ضها اإلى ثلثة 

)3( 
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بعد  لوحته  الفنان  بها  ي�ضكل  اللونية .   الدرجات  من  مليين  لتكون  ملليمترات  اأربعة  اأو 
التقاطها بملقط خا�س وروؤيتها من خلل عد�ضة مكبرة ول�ضقها بل�ضق قوي.

من اأعمال الفنان �ضعد رومان

Micro Mosaic Art ن�ضاطن�ضاط المايكروموزاييك  فــن  جماليات  تــاأمــل 
وحلل القيم الفنية والجمالية له، واكت�ضف علقة هذا الفن بفن 

.  Pointillism البوينتليزم

من خلل ال�ضور المعرو�ضة اأمامك ا�ضتنتج االأدوات والخامات ن�ضاطن�ضاط
الم�ضتعملة في تنفيذ كل تقنية منها، وناق�س مع زملئك اأ�ضاليب 

وطرق التنفيذ.

الف�ضيف�ضاء الرخامي والحجري

تقني�ت فن الف�صيف�ص�ء: 

)4( 

)5( 
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الف�ضيف�ضاء الزجاجي

ف�ضيف�ضاء الر�ضم والتلوين

الف�ضيف�ضاء الورقي

الف�ضيف�ضاء الحا�ضوبي
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االأدوات والخ�م�ت الم�صتخدمة لفن الموزاييك:
من  اإنتاجها  المراد  النوعية  وفق  الموزاييك  لفن  الم�ضتخدمة  والخامات  االأدوات  تختلف 
هذا الفن فهناك على �ضبيل المثال الموزاييك التقليدي بالحجر والرخام وقطع الزجاج الملون 

فخاماته واأدواته مكونة من:

1- قطع الرخام المك�ضر واالأحجار والخزف والزجاج والف�ضو�س الملونة....الخ.

2- اأدوات ر�ضم )م�ضطرة واأقلم( واأدوات تقطيع للرخام، والزجاج، واأدوات تك�ضير، وغراء قوي. 

3- الج�س )الروبة( واأدواتها )وعاء– اإ�ضفنج – واأداة م�ضح و�ضغط(.

4- اأدوات حماية )قفازات ونظارة واقية وكمامة(.
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خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخ�مي:

المراد  اإلى �ضبكة ف�ضيف�ضاء و�ضفه وطبعه على الخلفية  الر�ضا�س  باأقلم  الت�ضميم وتق�ضيمه  اختيار   -1
تنفيذ العمل عليها.

تحديد الدرجات اللونية للت�ضميم وفق دائرة اللون.  -2
تجهيز االأدوات والخامات الخا�ضة بالتقنية المراد تنفيذها.  -3

ارتداء اأدوات الحماية اأثناء العمل.  -4

ق�س القطع باالأدوات القاطعة اأو تك�ضيرها بالمطرقة وفق الت�ضميم.  -5

تثبيت قطع الموزاييك بالغراء وتركها حتى الجفاف.  -6
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و�ضع الج�س )الروبة( على الت�ضميم بعد خلطه بالماء مع اإمكانية   -7
اإ�ضافة األوان اأكريليك اأو بو�ضتر للح�ضول على درجة لونية منا�ضبة 
للت�ضميم اأو خلطه بلون اأ�ضود للح�ضول على اللون الرمادي الفاتح، 
اأو تركه بلونه الطبيعي، ومن ثم القيام ب�ضغطه باالأداة حتى يتخلل 
الفائ�س  الإزالــة  مبللة  باإ�ضفنجة  وم�ضحه  الفراغات،  كافة  الج�س 

منه، وتركه ليجف لمدة ال تقل عن 24 �ضاعة.
الح�ضول على القطعة الفنية في �ضكلها النهائي.  -8

 ابحث عن اأ�ضاليب وتقنيات اأخرى تميز بها فن الف�ضيف�ضاء، مدلًل ن�ضاطن�ضاط
منها  لل�ضتفادة  لمناق�ضتها  معلمك  على  واأعر�ضها  بال�ضور،  اإجابتك 

عند تنفيذ القطعة الفنية.

ن�ضاطن�ضاط
قارن بين اللوحات من حيث اأ�ضكال القطع الف�ضيف�ضائية واأحجامها 
واألوانها، وا�ضتنبط العلقات الخطية واللونية اللزم مراعاتها عند 

تنفيذ اأ�ضلوب الف�ضيف�ضاء.

ن�ضاطن�ضاط
ابتكر مطوية �ضغيرة على ورقة )A4( واكتب بها ا�ضتخدامات فن 
اإ�ضلمي  كتراث  الفن  الف�ضيف�ضاء في حياتنا، مو�ضحاً جماليات هذا 

ممزوجاً بروح الح�ضارة المعا�ضرة مدعماً حديثك ببع�س ال�ضور. 
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ــدى الــلــوحــات ن�ضاطن�ضاط ــ اأعـــطـــي مــ�ــضــمــى اإبـــداعـــيـــا لــهــذا الـــفـــن، و�ــضــف اإحـ
الف�ضيف�ضائية الحديثة التي اأمامك و�ضفاً ت�ضويرياً مو�ضحاً خطوات 

العمل بخريطة مفاهيمية منا�ضبة.

ن�ضاطن�ضاط
 لوحتان لفن الف�ضيف�ضاء كلهما تعبر عن كائنات حية لقاع البحر 
اإحداهما بالتقنية التقليدية واالأخرى حديثة، براأيك ما وجه الحداثة 

واالختلف بينهما؟

ال�ضكل )268(
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 اأثمرت الثقافة الفنية المعا�ضرة عن خل�ضة الفكر االإن�ضاني في ن�ضاطن�ضاط
�ضياغــة اأفكاره في منجزه الت�ضــكيلي بقيم فنيــة وجمالية وبموروث 
ح�ضــاري يتمثــل فيــه الخلــق واالإبــداع في النمــط الفني له، فكــر باإبداع للتقنيــات والخامات 
التــي يمكــن ا�ضــتبدالها واإ�ضافتها لخلق لوحة ف�ضيف�ضــاء بقيم محلية جديــدة متطورة تعبر 

عن منطلقاتنا الفكرية المعا�ضرة.

واالجتماعيــة ن�ضاطن�ضاط الطبيعيــة  للظواهــر  والتاأمليــة  الرمزيــة  الــدالالت  اإن 
ت�ضاعد الفنان على خلق عن�ضر االإبداع واالبتكار، فمن خلل تاأملك للوحات 
الف�ضيف�ضــاء الخزفيــة الحديثــة الم�ضــتوحاة مــن العنا�ضر الطبيعية، اقتــرح اأفكاًرا اإبداعيــة على طريقة 
�ضــكامبر لتنفيذ لوحة ف�ضيف�ضــاء مبتكرة ذات لم�ضــة اإبداعية بموروث فني اإ�ضــلمي تعبر بها عن اإحدى 

مظاهر النه�ضة الح�ضارية للمملكة العربية ال�ضعودية.

قم بتنفيذ لوحة ف�ضيف�ضاء بطابع ح�ضاري اإ�ضلمي بالتقنيات ن�ضاطن�ضاط
المنا�ضبة، مع اإظهار الهوية ال�ضعودية فيها ب�ضكل مبتكر وحديث. 
يمكن اال�ضتفادة من الت�ضاميم التي تم ت�ضميمها في الدر�س ال�ضابق )الفنون االإ�ضلمية( 

واالأفكار االإبداعية الأن�ضطة الدر�س.
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تعتبر خامة الورق من الخامات التي يكثر ا�ضتهلكها في العالم وذلك لتعدد ا�ضتخداماته 
كاإنتاج العملت الورقية، والكتب وال�ضحف والمجلت التي ت�ضدر يومياً واأ�ضبوعياً، باالإ�ضافة 
واأعمال  والطباعة،  والت�ضوير  والخا�ضة،  العامة  للمباني  الداخلي  الت�ضميم  مجاالت  اإلــى 

التغليف والحفظ، والر�ضم واالأ�ضغال الفنية وغيره.
وخامة الورق عبارة عن خليط من االألياف ال�ضيليلوزية الم�ضتخل�ضة من االأ�ضجار والنباتات 

الطبيعية، يتم ت�ضنيعها يدوياً اأو اآلياً في الم�ضانع.
وتعتبر خامة الورق في ع�ضرنا الحالي من الخامات المتوفرة، �ضهل الح�ضول عليها، متنوعة 
االأ�ضكال واالأنواع واالألوان والملم�س ح�ضب الغر�س الُم�ضنعة من اأجله، لكن ذلك لم يكن حال 
العالم في ع�ضور الح�ضارات القديمة، لقد كان اختراعاً جديداً تناقلته الح�ضارات �ضعياً لك�ضف 

اأ�ضراره وتعلم �ضناعته.
ويعود الف�ضل الكت�ضاف الورق في بداياته للم�ضريين القدماء، حيث ا�ضتخدموا نبات 
البردي في ت�ضنيعه، وقد اكت�ضف الباحثون في االآثار الم�ضرية في عام 1778م اآالف من 
اأوراق البردي في المقابر الم�ضرية الفرعونية، ُيعتقد اأنها تعود اإلى اأربعة اآالف �ضنة قبل 
الميلد، وفي بداية القرن الثاني من الميلد كان الورق ال�ضيني حل محل الورق البردي، 
الأنه اأقل تكلفة واأقل جهد عن �ضابقه. لهذا انت�ضرت �ضناعته في العالم وتطور عبر التاريخ 

حتى و�ضل اإلينا بمختلف �ضوره الحالية.

ال�ضكل )273(
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صناعة الورق والتجليد والرسم على الماء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-صناعة الورق والتجليد والرسم على الماء

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع العا�سر: �سناعة الورق، التجليد، والر�سم على الماء 
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بالتعاون مع زملئك قم بتعبئة اأ�ضهم نموذج هيكل ال�ضمكةن�ضاطن�ضاط
باأكبر قدر من االأفكار الفرعية لتو�ضيح بنود كل فكرة اأ�ضا�ضية.

مثًل: ما مميزات الورق؟ )الفكرة الرئي�ضية(
االإجابة على االأ�ضهم هي )االأفكار الفرعية التي من �ضميم فكرك(

o ملحظة: ال تتقيد بعدد االأ�ضهم، حاول طرح جميع االأفكار التي لديك. 

ال�ضكل )274(

)1( 
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فن التجليد
)خط،  من  وتزيينه  اإخــراجــه  في  وبــرعــوا  الكتاب  بفنون  القدم  منذ  الم�ضلمون  اهتم 
تذهيب، زخرفة، ت�ضوير وتجليد(، كانوا يكتبون على الرق )الجلد( في بداية االأمر، ثم 
ا�ضتخدموا بعد ذلك الورق الذي ُطورت �ضناعته تطوراً ملحوظاً، حتى تمكنوا في القرن 
اأُنتجت من خامة الكتان والحرير، والتي �ضاعدت على  اأنواع فاخرة  اإلى ا�ضتحداث  الرابع 

اإظهار رونق وجمال الكتابة والتذهيب والت�ضوير.
اأول المجاالت التي عمل فيها الخطاطون والمزخرفون،  لقد كانت كتابة الم�ضاحف 
االإ�ضلمي في هذا  العالم  انفرد  العربية وزخرفتها حتى  الخطوط  بتجميل  اعتنوا  لهذا 

الفن االأ�ضيل، فن الخط العربي، وا�ضتخدموه في معظم المنتجات الفنية االأخرى.
مع  يتعاون  وكــان  والم�ضور،  والمذهب  الخطاط  لعمل  مكمًل  المجلد  عمل  وُيعتبر 

الجميع في اإخراج المخطوطات اإخراجاً يدل على الوحدة والجمال والفخامة.
ظل الجلد في الح�ضارة االإ�ضلمية لفترة من الزمن هو المادة االأ�ضا�ضية الم�ضتخدمة 
الورق  اُ�ضتعملت خامة  ثم  وغيره،  وفل�ضفة  ونثر  �ضعر  الكتب من  اأنــواع  تجليد جميع  في 

الم�ضغوط والمدهون عدة طبقات من اللكيه بعد �ضبغه وزخرفته.  

ن�ضاطن�ضاط
عزيزي الطالب/ الطالبة:- بالتعاون مع زملئك: 

حدد الموا�ضفات المطلوبة للتجليد الجيد للكتاب.
عدد المجاالت التي ُيمكن اال�ضتفادة منها في   -

عملية التجليد اأو التغليف في ع�ضرنا الحالي.

)1( 

ال�ضكل )275(
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فن االإبرو Ebru Art )الر�سم على الماء(
فــن االإبــــرو )الــر�ــضــم عــلــى الــمــاء( مــن الــفــنــون ال�ضعبية 
اأغلفة  تــزيــيــن  اإنــتــاجــه فــي  ُي�ضتفاد مــن  كـــان  الــتــي  الــقــديــمــة 
الكتب والمخطوطات والمرا�ضلت والوثائق الر�ضمية، وذلك 
باإ�ضافة لم�ضات لونية فنية وجمالية فريدة من نوعها، تعطي 
تاأثير �ضطح حجر الرخام واالأحجار الطبيعية االأخــرى، من 
بفن  اأي�ضاً  �ضمي  لذلك  لونية،  وتموجات  وتعرقات  خطوط 

.Marbling Art الترخيم
وفن االإبروي�ضبه فناً اآخر قد �ضبقه من الناحية التاريخية، 
ي�ضمى �ضامنجا�ضي Sumikgashi، وهي تقنية يابانية قديمة 
لتزيين الورق، ُي�ضتخدم فيها االأحبار، وُيعتقد اأنها اأقدم �ضكل 
من اأ�ضكال فن الترخيم، ن�ضاأ في االأ�ضل عند ال�ضين اأكثر من 

2000 �ضنة م�ضت، ومار�ضه اليابانيون من بداية القرن 12.
وُيق�ضد بكلمة �ضامنجا�ضي اأي )الحبر العائم(، وذلك ب�ضبب 
العادي )لون  التنفيذ التي تتم بو�ضع قطرة من الماء  طريقة 
هذه  وتكرر  الــمــاء،  �ضطح  على  التي  اللون  قطرة  لدفع  �ضلبي( 
العملية لعمل عدة حلقات دائرية لونية، يتم تحركيها اإما بالنفخ 
ورقة  تو�ضع  ثم  خ�ضبية،  ــواد  واأعـ اأدوات  با�ضتخدام  اأو  الهوائي 

بي�ضاء فوقها لنقل االألوان من �ضطح الماء اإلى �ضطح الورقة.

ال�ضكل )276(
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فهو  والتراثية،  الثقافية  وهويته  الخا�س  بطابعه  �ضامنجا�ضي  فن  عن  االإبــرو  فن  تميز 
اإ�ضلمية،  اإ�ضلمية متينة، له طريقته الخا�ضة، تحلى بروح وقيم  اأ�ضيل ارتبط بجذور  فن 

ويق�ضد بكلمة اإبرو، اأي الورق الملون المجزع، اأو األوان حجر الرخام، اأو ال�ضحب والرياح.
ن�ضاأ فن االإبرو في القرن الخام�س ع�ضر في تركيا في عهد العثمانيين، وفي بلد فار�س، 

وفي بلد الهند.

ثم انتقل اإلى دول اأوروبا في القرن ال�ضاد�س ع�ضر وال�ضابع ع�ضر، واأ�ضبح فن االإبرو فناً 
اأي�ضاً  اإنما  واالأوراق،  الكتب  اأغلفة  تزيين  ا�ضتخداماته  �ضعبية ومكانة مرموقة، تعدى  ذو 

االأدراج ورفوف الكتب وغيره.

عمل خطيب الم�ضجد/ محمد اأفندي ال�ضكل )277(

غلف كتاب في فرن�ضا عام 1735م ال�ضكل )278(
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اعتنى االأتراك بفن االإبرو عناية �ضديدة، ومار�ضوه مدة طويلة في الخط والتجليد، 
واأعطوه اأهمية كبيرة بفتح مراكز تعليمية خا�ضة به. واأقيم اأول موؤتمر دولي للإبرو في 

ا�ضطنبول عام 1997م.
ومــن اأ�ضــماء الفنانيــن الذيــن �ضــطعت اأ�ضــماءهم فــي هــذا الفــن وتوارثــوه عــن اأجدادهــم 
وال�ضــيخ  )ت1773(،  �ضوفيــا  اآيــا  جامــع  خطيــب  اأفنــدي  محمــد  ال�ضــيد  منهــم  واأ�ضــاتذتهم: 
اأدهــم هاذرفــان اأفنــدي الــذي قــدم اأعمــااًل فــي مجــال العلــوم والفنــون، والفنــان نجــم الديــن 
اأوقياي)1976/1883( الذي ا�ضتهر بالخط ونقو�س الزهور، ور�ضم لفظ الجللة عليه، والفنان 

م�ضطفى دوزجونمان )1920 /1990(.

عمل الفنان م�ضطفى دوزجنمان ال�ضكل )279(

عمل الفنان عمر فاروق  ال�ضكل )280(
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لوحة الفنان اإ�ضماعيل دندر من الفنانين المعا�ضرين ال�ضكل )281(

لوحة الفنان اأحمد محمد فيتيلي من الفنانين المعا�ضرين ال�ضكل )282(
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قبل التعرف على مراحل تنفيذ فن االإبرو، �ضــارك زملئك في ن�ضاطن�ضاط
لعبة البدائل واالحتماالت: 

• اأمامك االآن اأنواع مختلفة من االألوان )األوان مائية، زيتية، 
اأكريليك، جوا�س، واألوان زجاج وال�ضيراميك....( واأواني بل�ضتيكية معباأة بماء نقي، جرب 

البحث حول طريقة عمل اأ�ضكال وتموجات لونية على �ضطح الماء. 
• يمكن ا�ضتخدام اأي اأدوات تحتاجها اإليها اأو اإ�ضافة مواد اأخرى على االألوان اأو الماء.
• قم بتعبئة النموذج االآتي مع زملئك )في حالة نجاح اأو عدم نجاح التجارب( وذلك 
عن طريق تدوين البدائل التي تم اقتراحها في عمليات التنفيذ، واالحتماالت المتوقعة، 

واالختيارات المنا�ضبة.

)1( 

ال�ضكل )283( لعبة البدائل واالإحتماالت
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اأدوات تطبيق فن االإبرو: 

ال�ضكل )284( اأدوات تطبيق فن اأالإبرو .
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اإجراءات التنفيذ:
تجهيز ما ياأتي: اأ. 

1. اإعداد ال�ص�ئل الجيالتيني: 
- تجهيز ماء نقي واإ�ضافة عليه مادة الكثيرة )متوفر عند العطارين(.

- تخلط المادة بالماء بن�ضبة 10غ لكل 1لتر ماء.
- تترك المادة في الماء لمدة 12 �ضاعة وتحرك من اآن الآخر حتى ُي�ضبح قوام الخليط متجان�س.

- ُيمكن تذويب المادة بالماء الحار لت�ضهيل عملية تجان�س الخليط.
- الهدف من ا�ضتخدام مادة الكثيرة حتى يكون ال�ضائل ثخين وتطفو عليه االألوان.  

ب. اإعداد االألوان:
- ا�ضتخدام األوان بو�ضتر اأو اإكريليك.

- خلط اللون بقليل من الماء ومرارة البقر.
- فائدة مرارة البقر هو منع االألوان من امتزاجها مع بع�س. 

ج. اإعداد الورقة:
قبل و�ضع الورقة على �ضطح ال�ضائل الجيلتيني واالألوان التي تم ت�ضميمها:

- يتم م�ضح الورقة بكبريتات االأمنيوم المخلوط بالماء بن�ضبة ملعقة كبريتات مع ن�ضف كاأ�س ماء.
- تم�ضح الورقة بوا�ضطة اإ�ضفنجة مبللة بهذا المحلول.

- الهدف من ذلك حتى تلت�ضق االألوان بالورقة عند تلوينها.

  ال�ضكل )285( مراحل تجهيز ال�ضائل  الجيلتيني  للر�ضم على الماء. 
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2. تطبيق المراحل االآتية:
مرحلة التلوين: اأ. 

- يتم و�ضع االألوان على ال�ضائل الجيلتيني اإما با�ضتخدام القطارة اأو الفر�ضاة.
اأو   الخ�ضبية  االأعــواد  با�ضتخدام  وخطوط  وتموجات  لونية  ت�ضكيلت  عمل  ُيمكن   -

المعدنية، اأو با�ضتخدام االأم�ضاط.
- يراعى و�ضع االألوان بم�ضافة قريبة من �ضطح ال�ضائل حتى ال ت�ضقط للداخل.

ب. مرحلة نقل االألوان على الورقة:
و�ضع  يتم  الجيلتيني،  ال�ضائل  �ضطح  وتلوين  ال�ضكل  ت�ضميم  من  االنتهاء  بعد   -

الورقة على �ضطح ال�ضائل وتركها عدة ثواني، ثم �ضحبها.
- تعلق الورقة على حامل حتى تجف.  

طريقة التلوين ب�لنثر اأو الر�ض ب��صتخدام الفر�ض

 ال�ضكل )286( طريقة التلوين بالنثر اأو الر�س با�ضتخدام الفر�س 
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ال�ضكل )287( ال�ضكل النهائي لطريقة التلوين بالنثر والر�س با�ضتخدام الفر�ضاة
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طريقة عمل ت�أثيرات لونية ب��صتخدام الم�صط الخ�صبي

ال�ضكل )288( طريقة عمل تاأثيرات لونية با�ضتخدام الم�ضط الخ�ضبي 

ال�ضكل )289( ال�ضكل النهائي لطريقة التلوين بالنثر والر�س با�ضتخدام الفر�ضاة
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طريقة ر�صم ورود ب�الإبرة المعدنية اأو االأعواد الخ�صبية

التــي ن�ضاطن�ضاط االإبــرو  فــن  اإحــدى طــرق  اختــر 
زملئــك،  مــع  بتجربتهــا  وقمــت  تعلمتهــا 
لتنتــج عمــًل خا�ضــاً بك ت�ضــتفيد منه في تغليف ملــف اأعمالك الخا�س 

)Portfolio بك )ملف اإنجاز الطالب

ال�ضكل )290( طريقة ر�ضم ورود باالإبرة المعدنية اأو االأعواد الخ�ضبية.

ال�ضكل )291(

)2( 
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تاأثــر الفنانــون فــي الحــركات الفنيــة الحديثة بالو�ضــائط الت�ضــكيلية التــي وفرتهــا التكنولوجيا 
وال�ضناعات الحديثة، واأ�ضبح العمل الفني ال يعتمد على الخامات التقليدية، بل اأُدخل عليه خامات 

اأخرى مختلفة.
و�ضاغ الفنانون العديد من االإبداعات الفنية الناتجة عن عواطفهم وانفعاالتهم المختلفة، 

فاأظهروا الخامات المتنوعة في �ضور جديدة لتترك اأثراً اإيجابياً لدى المتلقي مثل:
1/ تنمية الثقافة الب�ضرية.

2/ اإ�ضفاء اللم�ضة الجمالية على اللوحات واالأ�ضطح المختلفة.
3/ ا�ضتغلل الخامات البيئية والم�ضتهلكة.

4/ تقدير العمل اليدوي.
ومن خلل اإدراك الفنان للخامات واالأدوات ومعرفة خ�ضائ�ضها وكيفية ا�ضــتغللها، ات�ضــعت 
دائرة اأفكاره وقدراته على االإبداع واالبتكار، فربما اأوحت له من األوانها وملم�س �ضطوحها روؤية 

ابتكارية فيما ي�ضمم، فتخرج اأعماله حاملًة �ضفة االبتكار والنجاح.

ــدد الـــخـــامـــات الــطــبــيــعــيــة والــ�ــضــنــاعــيــة الـــتـــي مـــن الــمــمــكــن ن�ضاطن�ضاط عــ
ا�ضتخدامها في االأعمال الفنية.

)1( 
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فّنا الكوالج والديكوباج

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-فّنا الكوالج والديكوباج

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع الحادي ع�سر : فن الكوالج والديكوباج 
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اإن نجاح ا�ضتخدام الخامة يتوقف على خبرة الفنان بها وتجريبها بنف�ضه حتى يح�س 
باإمكانياتها وي�ضتطيع معرفة مزاياها وعيوبها.

ارتباط خامة  اأكثر، ولكن ينبغي عند  اأو  ُيوؤكد بخامة واحــدة  عــادًة ما  الفني  وال�ضكل 
بخامة اأخرى في العمل الفني اأن تتنا�ضب مع بع�ضها بع�ضاً.

الفنان.  الخامة وتفاعلها مع ح�س وفكر  الفني من خلل موا�ضفات  العمل  ويتكامل 
فمن المعروف اأن لكل خامة اإمكانات معينة توؤهلها الأن تكون و�ضيلة لتحقيق بع�س القيم 

الفنية.
و من الفنون التي تناولت الخامة فنا الكوالج والديكوباج.
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Collages فن الكوالج
الكوالج م�ضطلح م�ضتق من الكلمة الفرن�ضية Coller، وهو فن قديم يعتمد على تجميع 
اأي   mixed media بع�س االأدوات والخامات الم�ضتهلكة الإنتاج �ضيء جديد، وي�ضمى عادًة 
خلط الو�ضائط. وقد تطور هذا الفن في اأوروبا حتى و�ضل اإلى العمارة والهند�ضة والديكور 

الداخلي.
والكوالج نوع�ن:

 Adobe الجرافيك�س مثل  برامج  باأحد  ومعالجتها  ال�ضور  على  يعتمد  رقمي:  كــوالج   •
.Photoshop

لوحة الفنان ال�ضعودي قما�س علي

كوالج يدوي: يقوم على ق�س ول�ضق خامات متنوعة، لتكوين �ضكٍل جديد. وهو اإحدى   •
الفنون الب�ضرية التي ظهرت في لوحات الفنانين براك وبيكا�ضو.

ال�ضكل )292(
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لوحة للفنان جورج براك )1914م( ويظهر فيها اأ�ضلوب الكوالج بق�ضا�ضات ال�ضحف
واإ�ضافة بالر�ضم لكاأ�س تظهر فيه الظلل

ا�ضتخدم فنانو الع�ضر الحديث خامات عديدة في لوحاتهم ودمجوا بينها، فاللوحة قد 
تحمل اأكثر من خامة �ضواء اأكانت هذه الخامات طبيعية اأو �ضناعية. 

والكوالج ُيعطي اللوحات ُبعداً حياتياً، اإذ تتحول الخامات الم�ضتخدمة فيها اإلى ذكريات 
يتذوق  المتلقي  فتجعل  لها،  المبا�ضر  اال�ضتخدام  عن  كثيراً  يبتعد  اآخــراً  مدلواًل  فتاأخذ 

اللوحة بطريقة مغايرة عن اأي لوحة اأخرى.

باأ�ضلوب ن�ضاطن�ضاط منفذة  �ضعوديات  وفنانات  لفنانين  لوحات  عن  ابحث 
الكوالج، وتحدث عنها من حيث )الخامة الم�ضتخدمة وملءمتها 

للمو�ضوع( ثم اقترح خامات بديلة لها.

)2( 

ال�ضكل )293(



180180

لوحة )La Suze( 1912م للفنان بابلو بيكا�ضو، ويظهر فيها ا�ضتخدامه لق�ضا�ضات االأوراق

    عند تاأمل االأعمال الفنية عامًة واللوحات المنفذة بالكوالج خا�ضًة نجدها تحمل 
في داخلها قيماً جمالية ورموزاً ودالالت بروؤيا تركيبية اإبداعية مختلفة، وكل عمل ُمنتج 
بعد عر�ضه ينف�ضل تماما عن الفنان الذي قام بتنفيذه فيتحول اإلى كيان م�ضتقل يتميز 
بالجدة  واالبتكار، واالإثارة والغمو�س، وعدم التكرار، ويجعل المتلقي يتاأمله مرات ومرات 
ليك�ضف عما بداخله من جماليات وقيم، وفي كل مرة يكت�ضف قيم جمالية لم يكت�ضفها في 

المرات ال�ضابقة.
الخ�م�ت واالأدوات الم�صتخدمة لتنفيذ الكوالج:

ا�ضتخدم الفنانون خامات عديدة في تنفيذ اأعمالهم بالكوالج بما يتنا�ضب مع اأفكارهم 
وت�ضميماتهم، واأطلقوا لخيالهم العنان في ا�ضتخدامها.

ال�ضكل )294(
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وا�صتركت معظم االأعم�ل في:
لوحات )يتنا�ضب حجمها و�ُضمكها مع الخامات الم�ضتخدمة(.   •

اأوراق مجلت وخامات مختلفة )قطع بل�ضتيكية اأو معدنية، ري�س، اأ�ضداف، اأ�ضلك(.  •
األوان منا�ضبة للفكرة والخامة المختارة )زيتية اأو اأكريليك(.  •

طريقة تنفيذ الكوالج: 
اإعداد الت�ضميم، وُيف�ضل اأن يكون معتمداً على الم�ضاحات واالأ�ضكال المختلفة )فكر: لماذا؟(.  .1
ل�ضق الخامات المختارة على الم�ضاحات المحددة على ال�ضطح بعد ق�ضها، وفقاً للت�ضميم.   .2

اإ�ضافة الخامات الم�ضاعدة اأو ا�ضتخدام االألوان لت�ضطيب العمل واإخراجه.  .3

فــــــكــــــر لـــــــمـــــــاذا 
ُتــ�ــضــتــخــدم الــخــامــات 
الم�ضاعدة في اإخراج 

وت�ضطيب القطع الفنية.

خطوات تنفيذ �ضاعة با�ضتخدام فن الكوالج

 )3(ن�ضاطن�ضاط

ال�ضكل )295(
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)تكوين( للفنان ال�ضعودي عبد اهلل حما�س، 1996م -خامات مختلفة على قما�س
يظهر في لوحة الفنان عبد اهلل حما�س )تكوين( ا�ضتخدامه للخامات المختلفة على 
القما�س، واالأ�ضكال الموجودة في اللوحة عبارة عن اأ�ضكال ب�ضيطة تعطي رموزاً ودالالت، 
وجميعها محددة بالخط الكانتوري، ويظهر في اللوحة ا�ضتخدامه للألوان االأ�ضا�ضية التي 
اللونان  اأي�ضاً  ويظهر  جديدة،  األواناً  لتعطي  اللوحة  من  اأجــزاء  في  بع�ضها  مع  اندمجت 

االأبي�س واالأ�ضود الإعطاء االح�ضا�س بالغامق والفاتح.

والخامات ن�ضاطن�ضاط العمل  باختلف  العمل  تنفيذ  خطوات  تختلف  هل 
الم�ضاعدة؟ ولماذا؟

من خلل الخامات البيئية والم�ضتهلكة، قم بتنفيذ عمًل فنياً ن�ضاطن�ضاط
ُيحقق معنى الكوالج.

)5( 

)4( 
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Decoupage فن الديكوباج
الثاني  القرن  في  االأوربــيــون  طورها  التي  ال�ضينية  الفنون  من  الديكوباج  فن  ُيعتبر   
ع�ضر الميلدي، وكلمة ديكوباج فرن�ضية االأ�ضل وتعني فن ق�س ول�ضق الورق على االأ�ضطح 
المختلفة بطريقة فنية، و�ضمي قديماً بفن االإن�ضان الفقير، الأنه كان يزين اأدواته واأثاثه 

بق�س ول�ضق الق�ضا�ضات ثم يدهنها بطبقة من الورني�س.
التي   االإنجليزية  الكلمات  االأولــى من  الحروف  تمثل  والتي   ،C  4 الـ  فن  باأنه  وُيعرف 

ت�ضف الخطوات االأ�ضا�ضية لتنفيذ الديكوباج، وتظهر في ال�ضكل االآتي:

اال�ضتهلكية  العادات  لتر�ضيد  ت�ضعى  التي  االقت�ضادية  الفنون  من  الديكوباج  ويعتبر 
لدى الفرد فيتحول من فرد م�ضتهلك اإلى فرد منتج.

وما يميز فن الديكوباج اأنه يجعل الفرد قادراً على تجديد وتطوير كل ما هو م�ضتهلك 
وتحويله اإلى عمل جديد تزيد قيمته الجمالية باللم�ضات الفنية. ويزيد من قدر الُمنتج  

االإبداع فيه وذلك من خلل:
وظيفته وقيمته النفعية والجمالية.  •

C4 ال�ضكل )297( فن
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تنظيم عنا�ضر الت�ضكيل )النقطة، الخط، اللون ...(.  •
تحقيق االتزان واالإيقاع والوحدة.  •

العلقات االإن�ضائية في الن�ضب واإخراج العمل الفني.  •
ا�ضتخدام و�ضائط الت�ضكيل المنا�ضبة.  •

اال�ضتعانة بالطبيعة كم�ضدر للإيهام وكذلك بفنون الح�ضارات والفن الحديث وقيم المجتمع   •
      وعاداته.

اختيار التقنية المنا�ضبة مع الخامة.  •
تنظيم الم�ضاحات.  •

و ياأخذ الديكوباج �ضورتين هي:
الديكوباج الم�ضطح.  •

الديكوباج البارز.  •

قارن بين الديكوباج الم�ضطح والديكوباج البارز، ودعم المقارنة ن�ضاطن�ضاط
بال�ضور.

ال�ضكل )299(ال�ضكل )298(
لوحة الفنانة الفل�ضطينية �ضمر الحجاجلوحة الفنانة ال�ضعودية بيان القحطاني

)1( 
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وي�ضتخدم الديكوباج الأغرا�س متعددة منها:
تجديد القطع والتحف القديمة.  •

اإ�ضافة لم�ضات فنية لبع�س القطع.  •
اإخفاء بع�س العيوب التي قد تطراأ على اللوحات.  •
تزيين البطاقات وتغليف الكتب والعلب وغيرها.  •

بالت�ضاور مع زملئك، اذكر ا�ضتخدامات اأخرى للديكوباج.   ن�ضاطن�ضاط

وكاأي عمل فني، يخ�ضع الديكوباج اإلى عنا�ضر بناء العمل الفني.

ناق�س مع زملئك كيف يمكن اال�ضتفادة من عنا�ضر الت�ضميم ن�ضاطن�ضاط
في تنفيذ الديكوباج.

ال�ضكل )300( عنا�ضر بناء العمل الفني 

)2( 

)3( 



186186

ولتنفيذ الديكوباج اأدوات وخامات اأ�ضا�ضية تتمثل في:
توفر �ضطح اأمل�س ومنا�ضب للعمل مثل الزجاج اأو الخ�ضب اأو الفخار، وغيرها.   •

المناديل الورقية اأو اأوراق ذات ر�ضوم منوعة، ويراعى انتقاء ال�ضور والكلمات المكتوبة عليها.  •
األوان للر�ضم تنا�ضب ال�ضطح المراد تنفيذ العمل عليه.  •

ورني�س.  •
�ضمغ اأبي�س.  •

لمــاذا يعمــد الكثيــر اإلى ا�ضــتخدام األــوان االإكريليــك عند تنفيذ ن�ضاطن�ضاط
الديكوباج؟

طريقة تنفيذ الديكوب�ج الم�صطح:
1/ اختيار ال�ضطح المراد تنفيذ الديكوباج عليه.

اأو   الهدايا  اأن تكون من ورق  التزينية، والتي من الممكن  2/ اختيار ال�ضور والر�ضوم 
المجلت اأو المناديل.

3/ ق�س ال�ضور واالأ�ضكال بعناية ومراعاة عدم ترك اأي اأثر للخلفية، ويف�ضل ا�ضتخدام 
مق�س �ضغير ليكون الق�س اأكثر اإتقاناً.

4/ ل�ضق ال�ضور بعد ق�ضها على �ضطح القطعة المراد تزيينها با�ضتخدام ال�ضمغ االأبي�س.
5/ بعد االنتهاء من عملية ل�ضق جميع ال�ضور، يتم دهن ال�ضطح بطبقات متعددة من 

الورني�س.

ال�ضكل )301(
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النتيجة النهائية

طريقة تنفيذ الديكوب�ج الب�رز: 
يتم فيها ا�ضتخدام االأدوات والخامات ال�ضابقة، وُي�ضاف اإليها ن�ضخ ال�ضور المختارة عدة مرات   •

)ومن الممكن الح�ضول على ن�ضخ متعددة وباأحجام مختلفة عن طريق الحا�ضب االآلي(.
تل�ضق ال�ضور بعد ق�ضها على �ضطح القطعة المراد تزيينها با�ضتخدام ال�ضمغ االأبي�س ثم يتم   •
و�ضع قليل من �ضمغ Glue Gun ول�ضق ال�ضورة المن�ضوخة، وتكرر العملية وذلك للح�ضول على 

عدة م�ضتويات، ومن الممكن ا�ضتبدال ال�ضمغ بق�ضا�ضات من الكرتون اأو القطع المعدنية.
بعد االنتهاء من عمليات الل�ضق، يتم دهن ال�ضطح بطبقات من الورني�س.  •

اإر�ص�دات ه�مة اأثن�ء العمل:
اإعداد ال�ضطح المراد العمل عليه قبل البدء في عملية الل�ضق )مثل �ضنفرة ال�ضطح   •

الخ�ضبي اأو االآنية الفخارية(.
التخل�س من فقاعات الهواء التي قد تنتج عند عملية الل�ضق.  •

ترك طبقة الورني�س تجف ثم دهن ال�ضطح بالطبقة التالية، وهكذا.  •

 اأعط مبرراً للإر�ضادات ال�ضابقة.ن�ضاطن�ضاط

ال�ضكل )302(
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بالتعاون مع زملئك، قم بتنفيذ ديكوباج مبتكر، مراعياً فيه ن�ضاطن�ضاط
�ضروط العمل الجيد.

ن�ضاط اإثرائين�ضاط اإثرائي
بــعــد تــعــرفــك عــلــى فني 
الــكــوالج والــديــكــوبــاج، ما 
مدى تاأثير ثقافة الع�ضر 

على اإبداع الفنان؟

)6( 
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يعتمد  الذي  الفني  وللإنتاج  الفنية  للأعمال  عام  Digital Art هوم�ضطلح  الرقمي  الفن 
على و�ضائل التقنية الرقمية ب�ضورة اأ�ضا�ضية كالحا�ضب االآلي وبرامجه، وقد بداأ ا�ضتخدام هذا 
الم�ضطلح منذ العام 1970م، وله م�ضميات اأخرى كفن الكمبيوتر computer art وفن الو�ضائط 
المتعددة multimedia art، ومع تطور الفن الرقمي اأ�ضبح االعتماد عليه اأ�ضا�ضياً في الدعاية 
المكتبي  والن�ضر  الخا�ضة  الموؤثرات  و�ضناعة  ال�ضينمائي  واالإنتاج  المرئية  وال�ضور  واالإعــلن 

.digital art media art and وفي و�ضائل االإعلم الجديدة
ومع هذا التطور ظهرت اأ�ضكال جديدة من فنون الر�ضم والنحت �ضميت بالفن ال�ضافي   
net art والفن الثابت installation art والواقع االفترا�ضي virtual reality كما بداأ ت�ضمية 

الفنان الذي ي�ضتخدم التقنية الرقمية في اإنتاج اأعماله ب�ضكل اأ�ضا�ضي بالفنان الرقمي.
تطور الفن الرقمي:

العالــم الفيزيائــي بــن لوبو�ضــكي Ben Laposky اأنتــج اأول لوحــة رقميــة فــي العــام 1956م،   
حيــث ا�ضــتخدم اأحــد االأنابيــب التــي كانت ت�ضــتخدم فــي �ضناعة التلفزيــون لبث اأ�ضــعة تتاألف من 
خطوط على �ضكل اأمواج وم�ضلطة على اأفلم �ضريعة الآلة ت�ضوير فوتوغرافية، وتتغير تموجات 
الخطوط بوا�ضطة برنامج �ضممه لوبو�ضكي على الكمبيوتر التوافقي اآنذاك و�ضمى هذه اللوحة 

»اأو�ضيلون« Oscillon وهوا�ضم معروف فيزيائياً لهذه الموجات.

www.ien.edu.sa

رابط الدر�س الرقمي

L-GE-CBE-TRS-TART-U10-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRS-TART-U10-L1.png

الفن الرقمي

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار االختياري-التربية الفنية-الفن الرقمي

االختياري

الثانوية مقررات

المو�سوع الثاني ع�سر: الفن الرقمي 
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ثــم توالــى االإنتــاج لمثــل هــذا النــوع مــن الفنــون حيــث �ضنعــت اأول �ضــورة بالحا�ضــب االآلي في 
اأمريكا عندما اأنتج ال�ضــير جون هويتني اأول فيلم رقمي متحرك، وفي 1963م اأقيمت اأول م�ضــابقة 
للفن الرقمي، وفي عام 1971م اأُن�ضــئ اأول متحف للفن الرقمي في باري�ــس، وفي 1979م اأن�ضــئ في 
اأمريكا متحف اأوت�ضــن للفن الرقمي بوالية تك�ضا�ــس، وفي العام 1980 ظهر اأول برنامج ر�ضــم على 
الكومبيوتر، با�ضــم »باينت بوك�ــس« Pint Bocks، وفي 1986 �ضنع اأول برنامج »فوتو�ضــوب« ليلئم 
احتياجــات اأفــلم »حــرب النجــوم« للمخــرج جــورج لوكا�ــس، وهكــذا اإلــى يومنــا هــذا الزال التطــور 

م�ضتمراً وب�ضورة مت�ضارعة لهذا الفن ويظهر فنانون رقميون جدد واأعمال فنية رقمية مبدعة.

اأكتــب تقريــراً بعــد زيارتــك لمتاحــف الفــن الرقمي المتوفــرة على ن�ضاطن�ضاط
ال�ضبكة العنكبوتية.

اأنواع الفن الرقمي:
يمكن ت�ضنيف الفن الرقمي اإلى ت�ضنيفين اأ�ضا�ضيين االأول: فن رقمي ثابت: وهو يمثل االأعمال   
المتحركة  الفنية  االأعــمــال  ويمثل  متحرك:  رقمي  وفــن  والت�ضاميم،  ال�ضور  من  الثابتة  الفنية 
كالر�ضوم المتحركة. والثاني: فن رقمي ثنائي االأبعاد 2D: ويمثل االأعمال الفنية الم�ضطحة على 
�ضا�ضة العر�س، وفن رقمي ثلثي االأبعاد 3D: ويمثل االأعمال المج�ضمة ذات الثلثة اأبعاد وهمية.

ال�ضكل )304(
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موا�صيع الفن الرقمي:
Abstract/Surreal :الفن الرقمي التجريدي وال�ضيريالي  •

Nature :الفن الرقمي للطبيعة  •

Games :الفن الرقمي للألعاب  •

ال�ضكل )305(
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 Cartoons/Illustrations :الفن الرقمي للر�ضوم الكرتونية والتو�ضيحية  •

 Fantasy :الفن الرقمي الخيالي  •

Science Fiction :الفن الرقمي للخيال العلمي  •

ال�ضكل )308(

ال�ضكل )309(
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Photo Manipulations :الفن الرقمي للتلعب بال�ضور  •

اأدوات الفن الرقمي:
تتعدد االأدوات التي ي�ضتخدمها الفنان الرقمي وتتجدد مع تجدد االختراعات والتطوير   
في مجال التقنية الرقمية، فمنها الحوا�ضب االآلية، وكاميرات الت�ضوير الرقمية، والطابعات 
المطورة، وبرامج الر�ضم والت�ضميم، واأجهزة و�ضا�ضات العر�س الرقمية، و�ضنركز هنا على 
االأدوات ال�ضائعة التي ي�ضتخدمها الفنانون الرقميون الذين يركزون على الحا�ضب االآلي 

من اأجهزة وبرامج.
بالطبع فالفنان الرقمي الذي يعتمد على الحا�ضب بحاجة اأ�ضا�ضية اإلى:  

حا�ضب اآلي بمعالج �ضريع ومنا�ضب وبطاقة �ضا�ضة قوية.  •

ال�ضكل )311( لوحات من الفن الرقمي

ال�ضكل )312( حا�ضب مكتبي بمعالج �ضريع
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فاأرة ح�ضا�ضة ودقيقة واالأف�ضل ا�ضتخدام لوح الر�ضم الرقمي الح�ضا�س.  •

اأحد برامج الر�ضم والت�ضميم الم�ضهورة ومنها: فوتو�ضوب Photoshop، اأو باينتر   •
Painter، اأو كورال دروو CorelDraw اأو اأي برنامج اآخر.

الفن الرقمي ال�صعودي:
المعرفي  الت�ضارع  ومــواكــبــة  ال�ضعودية  العربية  المملكة  ت�ضهده  الــذي  التطور  مــع   
والتقني، كان للفنانة والفنان ال�ضعوديين دور وا�ضح في االهتمام بالفن الرقمي، فبداأت 
االأعمال الفنية الرقمية تلقى اهتمام الفنانين واأقيم عدد من المعار�س المتخ�ض�ضة للفن 
الرقمي داخل المملكة، واهتمت كليات واأق�ضام تدري�س الفنون بالجامعات بتدري�س الفن 
الرقمي وتطويره حيث ظهرت مجموعة فنية للفن الرقمي في المملكة العربية ال�ضعودية 
منال  ال�ضعوديات:  الرقميات  الفنانات  من:  تتكون  وهي  الرقمي(  الفن  )مجموعة  با�ضم 

الروي�ضد، هناء ال�ضبلي، هدى الروي�س، عاي�ضة الروي�س، فوزية المطيري.

ال�ضكل )313(

ال�ضكل )314(
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الفنانة الرقمية ال�ضعودية هناء ال�ضبلي
)تكوين �ضعبي(

الفنانة الرقمية ال�ضعودية منال الروي�ضد
)لغة اليدين(

عمل ت�ضكيلي رقمي للفنان الرقمي ال�ضعودي خالد االأمير

ال�ضكل )316(ال�ضكل )315(

ال�ضكل )317(
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Photoshop الفوت�سوب:    
 ADOBE هــو برنامــج ر�ضــوميات اأنتجتــه �ضــركة اأدوبــي Photoshop برنامــج الفوتو�ضوب
ويعتبــر مــن اأ�ضــهر برامــج الر�ضــوميات و�ضنــع وتعديل ال�ضــور النقطية وي�ضــتخدم كذلك في 
الت�ضويــر الرقمــي لتح�ضــين ال�ضــور وتعديلهــا، وقــد قــام بتطوير هــذا البرنامج الــذي يعتبر 
االأكثــر مبيعــاً فــي العالــم االأخــوان توما�ــس كنــول َوجون كنــول عــام 1987م، و�ضدرت الن�ضــخة 
االأولــى مــن البرنامــج تجاريــاً فــي فبرايــر 1990م، وتوالــى التطويــر لهــذا البرنامــج ب�ضــور 
مت�ضــارعة يتــم فيها تعديل وتطويــر مميزات البرنامج وموافقته الأنظمة الت�ضــغيل المتنوعة 
حتــى و�ضــل البرنامــج اإلــى ن�ضــخته الم�ضــماة Photoshop CS5 فــي العــام 2011م التــي تعتبــر 

الن�ضخة الثالثة ع�ضر.
ومع التطور الكبير في مميزات البرنامج الذي اأ�ضبح اأكثر �ضهولة في اال�ضتخدام، ولم 
اأدائه على تعديل ال�ضور بل تميز في اأعمال الر�ضم والت�ضميم، ويعتمد عليه  يقت�ضر في 
المنتجة  ال�ضركة  اأن  المكتبي، كما  والن�ضر  واالإعــلن  والدعاية  االإنتاج  و�ضركات  الفنانون 
لهذا البرنامج �ضاهمت في نجاح برنامجها باإنتاج برامج اأخرى تدعم هذا البرنامج مثل 
 Adobe Golive اأدوبــي غواليف  وبرنامج  المتحركة،  لل�ضور   image ready ريدي  اإيميج 
 Adobe لت�ضميم ال�ضفحات والمواقع على ال�ضبكة العنكبوتية، وبرنامج اأدوبي اإن ديزاين

In design للن�ضر المكتبي، وغيرها من البرامج القوية في مجالها.

 Photoshop CS واجهة البرنامج ال�ضكل )318(
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�ضكل تو�ضيحي للقوائم واالأدوات في البرنامج

للتعرف اأكثر على البرنامج قبل الدخول اإلى عالمه المت�ضعب فهناك ثلث اأق�ضام رئي�ضية 
البد من التعرف عليها، وهي كاالآتي:

.menu bar القوائم االأ�ضا�ضية للبرنامج اأو �ضريط القوائم  •
.Toolbox ضندوق االأدوات�  •
.palettes اللوحات العائمة  •

معرفة هذه االأق�ضام الثلث هي المفتاح الذي يمكن كل فنان من التعامل مع برنامج 
الفكرة  اأن  اإال  االأق�ضام  هذه  كثيراً  م�س  قد  ال�ضريع  البرنامج  تطور  اأن  ورغــم  فوتو�ضوب، 
الرئي�ضية والمهمة التي توؤديها ثابتة والتطور الذي يجد عليها فهو ي�ضفي عليها ال�ضهولة 
والمزيد من التمكن واالإبداع، وفيما ياأتي �ضنلقي بع�س ال�ضوء على هذه االأق�ضام الثلثة، 
ون�ضرح بع�ضها رغم اأن هذا ال�ضرح النظري ال يغني عن اأهمية الممار�ضة العملية والتجريب 
المبا�ضر للبرنامج، مع اال�ضتر�ضاد بتوجيهات المعلم وخبرات الزملء في ال�ضف، لعلمنا 
باأن الكثير من الطلب والطالبات تميزوا واأبدعوا في ا�ضتخدام هذا البرنامج، بل وو�ضل 
بع�ضهم اإلى مراحل متقدمة وهم في المرحلة الثانوية حيث ا�ضتخدموا البرنامج للر�ضم 

وت�ضميم مواقع االإنترنت وتحريك ال�ضور وغير ذلك من اإبداعات طالباتنا وطلبنا.

ال�ضكل )319(
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محتوي�ت القوائم االأ�ص��صية للبرن�مج:

القوائم االأ�ضا�ضية للبرنامج

ملف File: االأوامر في هذه القائمة ت�ضمل فتح ملف اأو اإن�ضاء ملف جديد وتخزين   •
ال�ضور وتحميلها وت�ضديرها وطباعتها، وغير ذلك من المهام والخروج من البرنامج.

عر�س Edit: ت�ضتخدم هذه القائمة ب�ضورة عامة لن�ضخ اأو نقل اأجزاء من ال�ضورة اإلى   •
مناطق اأخرى في نف�س ال�ضورة اأو اإلى �ضور اأخرى، وللتراجع عن عمليات قام بها الم�ضمم، 

ومهام اأخرى.
�ضورة Image: وفي هذه القائمة يمكن التحكم في نظام األوان ال�ضور، وفهر�ضتها،   •
وتوازنها، و�ضطوعها، ودرجة تباينها، والتحكم باأحجامها، وغير ذلك من المهام التي تركز 

على ال�ضورة.
طبقة Layer: تحتوي هذه القائمة على اأوامر ت�ضمح باإن�ضاء طبقات ال�ضور ومعالجتها،   •
ويق�ضد بالطبقة ال�ضريحة ال�ضفافة التي هي جزء من مجموعة �ضرائح متطابقة فوق بع�ضها 

بع�ضاً لت�ضكل جميعها ال�ضورة التي نراها على ال�ضا�ضة اأو نطبعها.
تحديد Select: تتيح هذه القائمة للم�ضتخدم تحديد ال�ضور اأو جزء منها بخيارات   •

متعددة، واإلغاء التحديد اأو تو�ضيعه اأو تخ�ضي�ضه اأو عك�ضه.
مر�ضح Filter: تحتوي هذه القائمة على العديد من المر�ضحات والتاأثيرات الخا�ضة   •
اآلة  اأمام عد�ضة  الفوتوغرافي وي�ضعها  الم�ضور  ي�ضتخدمها  التي  المر�ضحات  ت�ضابه  التي 

الت�ضوير، كما يمكن منها تنعيم اأو �ضغط ال�ضور وت�ضييلها في م�ضاحات مختلفة.
والتحكم في  ال�ضور،  التحكم بطريقة عر�س  يتم  القائمة  View: من هذه  عر�س   •
القوية لهذه  Preview يعد من الخ�ضائ�س  الرئي�ضية، واالأمر  ال�ضا�ضة  العر�س في  طرق 

.CMYK القائمة فهو يوفر معاينة مبا�ضرة ل�ضكل ال�ضورة عند ت�ضميمها بنظام االألوان

ال�ضكل )320(



199199

Window: ت�ضمح االأوامر في هذه القائمة بالتنقل بين ال�ضور المعرو�ضة،  نافذة   •
والتحكم في لوحات البرنامج بفتحها اأو اإغلقها.

الخا�ضة  التعليمات  اإلى  ب�ضرعة  الو�ضول  يمكن  القائمة  هذه  من   :Help تعليمات   •
بخ�ضائ�س واأوامر البرنامج.

Toolbox صندوق االأدوات�
يقع �ضندوق االأدوات في الجانب االأي�ضر من نافذة البرنامج، وهو يحتوي 
على االأدوات ال�ضرورية اللزمة لعملية الر�ضم والتلوين والتحديد والتعديل 
على ال�ضور، كل اأداة لها رمز خا�س بها في �ضندوق االأدوات. والمفتاح الرئي�ضي 
كما  االأدوات،  ب�ضندوق  اأداة  كل  واإمكانيات  وظيفة  فهم  هو  الفوتو�ضوب  لتعلم 
لتحقيق  ا�ضتخدامها  عليه  التي  ال�ضحيحة  االأداة  يعرف  اأن  الفنان  على  يجب 
اأغرا�ضه، وي�ضم هذا ال�ضندوق اأكثر من 40 اأداة، كل اأداة منها ت�ضاعد على اإن�ضاء 

وتعديل وت�ضحيح األوان ال�ضور اأو اإ�ضافة الن�ضو�س عليها.
االأدوات الظاهرة في �ضندوق االأدوات تحتوي كل اأداة منها على خيارات مخفية متعددة 
التي  االأخــرى  الخيارات  فتظهر  متوا�ضل  ب�ضكل  االأداة  على  بال�ضغط  لها  الو�ضول  يمكن 

يمكن اختيار اأي منها بتحريك الموؤ�ضر عليها.

وللتعرف اأكثر على اأدوات هذا ال�ضندوق ب�ضكل اأف�ضل البد من تجريبها والتدرب عليها 
بعد البحث عن وظائفها الكاملة من اأحد المراجع المتخ�ض�ضة كمطبوعات وكتب برامج 

تعليم الفوتو�ضوب اأو المواقع المنت�ضرة على االإنترنت اأو الموقع الر�ضمي للبرنامج.

ال�ضكل )321(
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palettes اللوح�ت الع�ئمة
�ضميت باللوحات العائمة كونها تطفو فوق النافذة الن�ضطة اأو  حقل 
ال  اأنــهــا  حيث  وقــت  كــل  فــي  ب�ضهولة  اإليها  الــو�ــضــول  ي�ضهل  مما  العمل، 
اأي �ضورة مفتوحة، على عك�س ال�ضور فهي تغطي بع�ضها  تختفي خلف 
بع�ضاً. وتحتوي اللوحات العائمة على مجموعات مختلفة يمكن التحكم 
باإظهارها ح�ضب الحاجة، ويمكن نقل المجموعات من لوحة اإلى اأخرى، 
وتتنوع وظائف هذه المجموعات فمنها ال�ضتعرا�س حقل العمل وتكبيره 
اأو ت�ضغيره، وبع�ضها ال�ضتعرا�س الطبقات وخ�ضائ�ضها، ومنها لتطبيق 
اأو التحكم في درجات االألوان، وكذلك العمليات التي  االأنماط الجاهزة 
اأخــرى،  �ضور  في  منها  لل�ضتفادة  ت�ضجيلها  واإمكانية  ال�ضور  على  تمت 

وغير ذلك من الوظائف.

:Options bar صريط الخي�رات�

يقع هذا ال�ضريط اأ�ضفل القوائم االأ�ضا�ضية، ويتبدل هذا ال�ضريط ح�ضب االأداة المفعلة   
من �ضندوق االأدوات لي�ضمح للفنان اأن يتحكم بالوظائف والمقايي�س الخا�ضة بكل اأداة من 
ال�ضندوق، فمثًل عند ال�ضغط على اأداة الن�س فيتغير �ضريط الخيارات ليعر�س وظائف 

تكبير وت�ضغير الن�س وتغيير الخط وتن�ضيق الن�ضو�س.

ال�ضكل )324(
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تدريبات عملية
تن�صيق ودّقة ال�صورة:

لفتح ملف جديد في البرنامج البد من معرفة بع�س القواعد المهمة التي تتعلق بنوع 
ال�ضــورة التــي �ضــنبداأ بالعمــل عليهــا، فالملــف هو عبارة عــن �ضورة يمكن حفظهــا باأكثر من 
تن�ضــيق )راجع اأنواع ال�ضور الرقمية واأن�ضــاقها(، كما اأن لكل �ضورة دّقة خا�ضة اأو ما ي�ضــمى 
Resolution، فلبــد مــن معرفــة الدّقة اللزمة لل�ضورة التي �ضــاأعمل عليها، فعند الرغبة 

في اإن�ضــاء �ضورة للطباعة بمقا�ــس ورق الطباعة A4 اأو اأقل يجب اأن تكون دقة ال�ضورة 300 
dpi )اأي 300 نقطــة فــي البو�ضــة( اأو اأكثــر، وعنــد الرغبــة فــي العمــل علــى م�ضــاحة اأكبر قد 

ي�ضــل اأحــد اأ�ضلعــه اإلــى 100 �ضــم فيجــب اأن تكــون الدّقــة بمقــدار dpi 150 ويخت�ضــر اأبعاد 
ال�ضورة اإلى الع�ضر في�ضبح ال�ضلع 100 = 10 �ضنتيمتر، وعند العمل على ت�ضميم �ضور للن�ضر 
فــي الويــب واالإنترنت فيكون حجم ال�ضورة بالمقا�ضــات االفترا�ضيــة للمواقع وتكون الدّقة 
72dpi، وفي حالة ت�ضميم مقا�ضات كبيرة جداً كلوحات االإعلنات على الطرق وت�ضاهد من 

م�ضــافات بعيــدة فيكــون العمــل علــى دقــة ال�ضورة هــو dpi 50 ونلتزم بنف�ــس االأبعــاد لل�ضورة 
المطلوبة.

بعد االنتهاء من العمل على ال�ضور البد من حفظها بفتح قائمة ملف من القوائم االأ�ضا�ضية   
ثم ال�ضغط على حفظ اأو حفظ با�ضم مع تحديد مكان حفظ ال�ضور وفي حالة عدم الرغبة في 
الحفظ والعودة بال�ضورة لحالتها االأ�ضلية يمكن اإغلقها بدون حفظ ومن ثم اإعادة فتحها 

دون حفظ.
اإن�ص�ء عمل جديد:

ت�ضمية الملف الجديد )ال�ضورة(.  .1
االختيار من اإعدادات م�ضبقة.  .2

تحديد عر�س ال�ضورة اإما بال�ضنتيمتر اأو باالإن�س.  .3
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تحديد االرتفاع.  .4
تحديد الدقة المرغوبة   .5

لل�ضورة.
بين:  الــلــون  �ضيغة  اختيار   .6
اأو  الــــرمــــادي  درجــــــات  اأو  نــقــطــيــة 
 CMYK اأو األوان الفرز RGB لونين

.LAB اأو األوان مرجعية

العمل بلون واحدنقطية
العمل باالأبي�س واالأ�ضود ودرجاتهمادرجات الرمادي

RGBالعمل بنظام الثلثة األوان
CMYKالعمل بنظام االأربعة األوان

7. اختيار خلفية العمل هل �ضتكون بي�ضاء اأو �ضفافة اأو نف�س لون الخلفية.
اإ�ضافة ن�س على ال�ضورة بخلفية بي�ضاء:

بال�ضغط من �ضندوق االأدوات على اأداة الن�س.  •
نكتب العبارة: التربية الفنية ونختار لها حجم منا�ضب ولون منا�ضب.  •

الإمالة الن�س نفتح قائمة تحرير ثم تحويل ثم دوران ثم نقوم  •
.ENTER بتدوير الن�س يدوياً واأخيراً ن�ضغط على     

بعد التدوير نفتح قائمة طبقة ثم نمط الطبقة ونجرب الوظائف   •
الظاهرة فيها كاإ�ضافة ظل وتحديد خارجي وغير ذلك وعند اإرادة العودة 
الخلفية في  الــوراء، ويمكن تغيير  اإلى  العودة  فن�ضغط على تحرير ثم 

الطبقة البي�ضاء باأداة          واختيار لون اأ�ضفر.

ال�ضكل )325(
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خ��صية ت�صييل ال�صورة:
بفتح قائمة مر�ضح واختيار ت�ضييل من القائمة �ضتظهر لنا نافذة جديدة وفيها مجموعة   •

من االختيارات وبتجربة بع�س هذه الوظائف نح�ضل على النتائج االآتية:

وتفيد هذه الخا�ضية )ت�ضــييل( في التحكم باأجزاء من ال�ضورة حيث الطبقة ال�ضــفافة   
تكون مفعلة في تغيير التقو�س اأو التقعر اأو زحف جزء منها اأو تدويرها ب�ضكل الدوامة، مع 

االحتفاظ بدقة حواف ال�ضورة.
كمــا اأنــه يمكــن التحكــم فــي حجــم الفر�ضــاة وكثافتهــا ومنطقــة التغييــر علــى ال�ضــورة   
وخيــارات القنــاع وخيــارات العر�س وغيرها من الوظائــف التي يمكن تجربتها للتعرف على 

النتائج الحا�ضلة وفوائدها �ضواء على الن�ضو�س اأو الر�ضوم.
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عند ال�ضغط على طبقة من القوائم االأ�ضا�ضية ثم نمط الطبقة تظهر لنا 
خيارات متعددة كاالتي:

1. لو�ضع ظل لل�ضكل داخل الطبقة.
2. لعمل تظليل داخلي لل�ضكل.
3. الإ�ضافة توهج خارج ال�ضكل.
4. الإ�ضافة توهج داخل ال�ضكل.

5. الإعطاء ال�ضكل �ضكل خارجي يوحي بالتج�ضيم.
6. لتغير حافة ال�ضكل المج�ضم.

7. الإعطاء اإيهام بن�ضج ال�ضكل.
8. لتنعيم حواف ال�ضكل اأو تغييره.

9. الإ�ضافة طبقة لونية على ال�ضكل.
10. الإ�ضافة طبقة لونية متدرجة على ال�ضكل.

11. الإ�ضافة طبقة ح�ضو على ال�ضكل.
12. لتحديد ال�ضكل بخط خارجي

نمط الطبقة ودمج الطبق�ت:

يمكن كذلك اإظهار نمط الطبقة بال�ضغط على حرفي fx الموجودين على يمين الطبقة المفعلة، 
الدمج بين دمج طبقة مع  اآخرها يمكن اختيار  الطبقات في قائمة طبقة وبالتحديد في  ولدمج 
الطبقة التي اأ�ضفلها، اأو دمج جميع الطبقات، اأو ت�ضطيح ال�ضورة في �ضورة واحدة، اأو دمج المرئي 
طبقة  كل  ي�ضار  على  الموجود  العين  رمز  على  بال�ضغط  الطبقات  بع�س  اأخفينا  قد  نكون  عندما 

فتدمج الطبقات المرئية مع االحتفاظ بنف�س التن�ضيق الظاهر اأمام الم�ضمم على ال�ضا�ضة.

عليها ن�ضاطن�ضاط اأ�ــضــف  ثــم  لها  خلفية  واأن�ضئ  نبوي  حديث  اأو  قراآنية  اآيــة  اأكــتــب 
بع�س االأنماط والمر�ضحات المنا�ضبة من اختيارك. اطبعها و�ضمنها  لملف 

انجازك مع �ضرح العمليات التي اعتمدت عليها.
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تحريك ال�صور عن طريق البرن�مج:
االإ�ضدار االأخير من برنامج فوتو�ضوب اأ�ضيفت له ميزة اإمكانية تحريك ال�ضور لمواقع   
االإنترنت وحفظها ب�ضيغة GIF لل�ضور، بعدما كانت �ضابقاً ال تتم مثل هذه العملية اإال عن 

طريق البرنامج المرفق للفوتو�ضوب والم�ضمى اإيميج ريدي.
اأن�ضــئ ملــف جديــد بدقــة dpi 72 وبطــول 4 �ضــنتيمتر وعر�ــس 12 �ضــنتيمتر وبخلفيــة   
�ضــفافة، ثم ار�ضــم �ضــكًل دائرياً بلون واحد، واجعل ال�ضــكل الدائري في الركن االأ�ضــفل من 
ناحيــة الي�ضــار، و�ضاعــف الطبقة عن طريق ال�ضغط بالزر االأيمــن للفاأرة واختيار م�ضاعفة 
الطبقــة ثــم موافــق، وفــي الطبقــة العليــا الجديــدة حــرك ال�ضــكل الكــروي اإلــى اليميــن اإلى 
منت�ضف الكرة ال�ضــابقة، وكرر هذه العملية عدة مرات مع تحريك الكرة اأكثر اإلى اأن ن�ضل 

باآخر كرة اإلى الركن االأيمن المقابل فيظهر لنا ال�ضكل االآتي:

من القائمة الرئي�ضة نافذة اأظهر الوظيفة م�ضاهد متحركة، ثم من ركنها االأيمن العلوي 
 0،2 ال�ضرعة  حدد  بع�ضها،  بجوار  الطبقات  جميع  فتظهر  الطبقات  من  اإطــارات  اإن�ضاء  اختر 
ثانية ثم عند ال�ضغط على رمز  �ضيقوم الم�ضتعر�س بتحريك ال�ضورة مع اإمكانية التحكم 

بال�ضرعة وعدد مرات التحريك ومهام اأخرى يمكنك تجربتها.

ال�ضكل مع محاولة ن�ضاطن�ضاط اأو  الن�س  اأخــرى يتحرك فيها  �ضمم �ضور 
توحيد خلفية الطبقات، مع التغيير في الحركة باتجاهات مختلفة، 

واعر�ضها اأمام الزملء مع �ضرح خطوات التنفيذ.

)2( 
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مما ال �ضك فيه اأنك الحظت وجود �ضعارات متعددة ومتنوعة على منتجات مختلفة، 
بل اأن لكل بلد �ضعار يميزه عن بقية البلدان. فال�ضعارات تر�ضخ ا�ضم البلد اأو ال�ضركة وتعبر 
عن هويتها المتميزة، ويتم التعرف عليها فوراً من قبل مليين من النا�س حول العالم من 
وال�ضعارات تحمل في طياتها  العلمات  فاأغلب  النظر عن لغتها.  �ضعارها، ب�ضرف  خلل 

معاٍن ور�ضائل تو�ضح اأدوار تلك الموؤ�ض�ضات وال�ضركات واأهدافها. 
فال�ضعار رمز اأو علمة تجارية اأو اإ�ضارة تو�ضح ملكية اأو هوية المنتج، اأو مفهوم ال�ضركة 

بطريقة يمكن معرفتها فوراً من خلل روؤيتنا لها، وتكون ب�ضيطة ال�ضكل بحيث ال تن�ضى.
�ضعار المملكة العربية ال�ضعودية، يتاألف من �ضيفين عربيين منحنيين متقاطعين تعلوهما 
نخلة، ويرمز ال�ضيفان للقوة والمنعة والت�ضحية، اأما النخلة فترمز للحيوية والنماء وال�ضبر.
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لذا فاإننا نجد �ضعار المملكة العربية ال�ضعودية، كعن�ضر اأ�ضا�س ومميز في 
�ضعارات الوزارات وبع�س الموؤ�ض�ضات الحكومية واالأهلية في المملكة. 

متى بداأ ظهور ال�ضعارات تاريخياً في العالم؟ ابحث عن بداية ظهور ن�ضاطن�ضاط
ال�ضعار والعلمة، وقدم تقريراً بذلك. 

تحليل ال�صع�رات:
اإذا تاأملنا كل �ضعار من ال�ضعارات المختلفة والمتعددة، نلحظ اأن اأغلبها )ولي�ضت جميعها( 

مكونــة مــن رمــوز واأ�ضــكال تعطــي داللــة بالموؤ�ض�ضــة اأو ال�ضــركة اأو الــوزارة 
اأو الجهــة التــي تمثلهــا، وهي تحمل معــاٍن جزئية للكل الــذي تمثله. فعلى 

�ضبيل المثال اإذا اأردنا تحليل �ضعار منطقة الريا�س، نلحظ االآتي: 
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الــتـحــلـــيــل الــ�ضــكــلــي والــداللـــــي الــــرمـــــــز
اأخرى  دائرة  تتو�ضطها  اأخ�ضر  ذات لون  �ضكل هند�ضي لدائرة  الرمز:  تعريف 
ويظهر  الكبرى،  الــدائــرة  محيط  مع  وتتما�س  م�ضاحة  اأ�ضغر 
والــهــلل وحــدة  الــدائــرتــيــن  بين  للعلقة  نــتــاج  الــهــلل  �ضكل 

زحرفية اإ�ضلمية.
داللـة الـرمـــز: ي�ضير الرمز اإلى الدين االإ�ضلمي الذي هو ديانة اأهالي المنطقة.

اللــون وداللتــه: اأخ�ضــر ويــدل علــى لــون �ضــعار المملكــة وفيــه داللة لم�ضــمى 
الريا�س والم�ضتق من الرو�س االأخ�ضر.

تعريف الرمز: �ضكل هند�ضي لدائرة منتظمة.
داللـة الـرمـــز: الدائرة ترمز للنظام واال�ضتمرارية في الفن وا�ضتخدمت في 

هذا ال�ضكل كاإطار يحوي بع�س عنا�ضر ال�ضعار.
اللون وداللته: اللون االأ�ضود وا�ضتخدم الإبراز الحدود والتاأكيد عليها.

تعريف الرمز: �ضكل تجريدي لمبنى ذو طراز قديم.
داللـة الـرمـــز: يرمز المبنى لق�ضر الم�ضمك في مدينة الريا�س.

اللون وداللته: اللون االأخ�ضر وا�ضتخدم للتاأكيد على اللون ال�ضابق في الهلل 
وجاء بنف�س الداللة ال�ضابقة.

تعريف الرمز: �ضيفين متقاطعين ونخلة تتو�ضطهما وهو �ضعار المملكة العربية 
ال�ضعودية.

داللـة الـرمـــز: يرمز ال�ضكل لمرجعية المدينة لحكومة المملكة العربية ال�ضعودية.

اللون وداللته: اللون االأخ�ضر وا�ضتخدم للداللة على لون �ضعار المملكة الر�ضمي.

تعريف الرمز: م�ضمى المدينة )الريا�س(.
داللـة الـرمـــز: للتعريف بالجهة التي ي�ضير اإليها ال�ضعار.

العلم  األــوان  على  للتاأكيد  وا�ضتخدما  واالأبي�س  االأخ�ضر  اللونين  اللون وداللته: 
الر�ضمي الخا�س بالمملكة.

التحليل ال�سكلي والرمزي ل�سعار منطقة الريا�س
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رموز ودالالت ع�لمية:
يــمــكــن  عـــالـــمـــيـــة،  الــــرمــــوز دالالت  بــعــ�ــس  تــمــثــل 
لــلــكــثــيــريــن مــعــرفــتــهــا بـــمـــجـــرد مــ�ــضــاهــدتــهــا، ونــحــن 
اأبرزها  من  ولعل  يومي،  ب�ضكل  ون�ضاهدها  ن�ضتخدمها 
علمات واإ�ضارات المرور. حيث اأ�ضبحت تلك العلمات 
حياتنا،  تنظيم  طبيعة  مــن  مــهــم  ــزء  جـ )الـــمـــروريـــة( 
المجتمعات  اأهمية في  و�ضلمتنا. فلل�ضعارات والرموز 

المتح�ضرة. 

ماذا تمثل العلمات والرموز وال�ضعارات االآتية:ن�ضاطن�ضاط

....................................................................

....................................................................
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اأكثر من ت�ضميم و�ضعار، لت�ضبح مع  كما توجد رموز و�ضعارات عالمية، ا�ضتخدمت في 
مرور الوقت بمثابة اأيقونة ورمز ُتعرف داللتها بمجرد النظر اإليها ولعل من اأبرزها ما ياأتي:

الهلل كرمز للإ�ضلم، ون�ضاهده يعلو العديد من الماآذن والقباب.
لماذا اختار الم�ضلمون الهلل كرمز لهم، واإلى اأي اتجاه ُي�ضير   -

الهلل عادًة؟

حمامة بي�ضاء في منقارها غ�ضن زيتون، وهي ترمز لل�ضلم. 
-لماذا تم اختيار حمامة بي�ضاء وغ�ضن زيتون كرمز لل�ضلم؟

خريطة العالم م�ضقطة على القطب اإ�ضقاطا مت�ضاوي االأبعاد ومحاطة 
بغ�ضنين من اأغ�ضان �ضجر الزيتون. وهو �ضعار منظمة االأمم المتحدة.

- اإلى ماذا يرمز �ضعار منظمة االأمم المتحدة؟

ن�ضاطن�ضاط
اختر اأحد ال�ضعارات التي تراها منا�ضبة، وقم بتحليلها وتفكيكها 
ودالالت  رموزها  معاني  على  التعرف  وحــاول  �ضغيرة،  اأجــزاء  اإلــى 
زملئك،  اأمـــام  مرئي  عر�س  فــي  تقريرك  ُقــد  واألــوانــهــا.  اأ�ضكالها 

ناق�ضهم فيما تو�ضلت اإليه من نتائج، ثم اأعد تعديل م�ضروعك )اإن لزم االأمر(.

ال�ضكل )336(

)5( 



211211

كيف يمكن اأن ت�صمم �صع�رًا؟
يجب في البدء اأن تعرف المو�ضوع المراد ت�ضميم �ضعار له، هل هو مو�ضوع تربوي،   .1
اأو ثقافي، اأو �ضعار ل�ضركة اأو منتج من المنتجات، وما هي الفئة التي �ضيكون ال�ضعار 
موجهاً لها، هل ال�ضعار للأطفال اأم للكبار، هل ال�ضعار للن�ضاء اأم للرجال، اأم لكافة 

االأعمار. 
يجب اأن يكون لديك اإلمام كاٍف باأ�ض�س ومبادئ الت�ضميم، ومعرفة باالألوان وتباينها   .2

وان�ضجامها، وداللتها النف�ضية. 
يجب اأن تعرف كيف �ضي�ضتخدم ال�ضعار؟ هل �ضيكون مطبوعاً على منتج اأو مل�ضق،   .3

هل �ضي�ضتخدم عبر الو�ضائط االإلكترونية )االإنترنت، المواقع(. 
ت�ضميمه،  المراد  �ضعارك  لفكرة  م�ضابهة  �ضعارات  عن  االنترنت  �ضبكة  عبر  ابحث   .4

اجمعها لت�ضتفيد منها اأثناء عملية الت�ضميم 

االأ�ضتاذ خالد الفايز، اأحد الم�ضممين ال�ضعوديين البارزين في ن�ضاطن�ضاط
مجال ت�ضميم ال�ضعارات، فقد �ضمم العديد من ال�ضعارات للوزارات 

والموؤ�ض�ضات الحكومية. 
قم بالبحث عن الم�ضممين ال�ضعوديين المتخ�ض�ضين في ت�ضميم ال�ضعارات )كاأمثال 

االأ�ضتاذ خالد الفايز( و�ضمم عر�ضاً مرئياً الأبرز انجازاتهم. 

)6( 
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الم�سروع البحثي
اأهداف الم�ضروع الفني

1-اكت�ضاب الطالب / الطالبة مهارت التخطيط والتفكير للم�ضاريع الفنية. 
وتقديم  الم�ضكلت  واكت�ضاف  العلمي  البحث  مهارات  الطالب/ـة  2-  اكت�ضاب 

الحلول المنا�ضبة لها بطرق مبتكرة. 
3- تنمية مهارات التفكير االإبداعي لدى الطالب / الطالبة.

4- منح الطالب / الطالبة القدرة على اختيار وتوظيف الخامات واالأدوات 
     الم�ضتخدمة لتنفيذ العمل الفني.

5- دمج بين المجاالت الفنية التي تم درا�ضتها خلل الف�ضل الدرا�ضي في عمل 
     ت�ضميمات اإبداعية ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.

6-اك�ضاب الطالب / الطالبة القدرة على الت�ضكيل بالخامات المتعددة في 
      االإنتاج الفني.

7- دعم االتجاهات االإيجابية لدى الطلب / الطالبات نحو االإبداع والتفكير االإبداعي.
8- مناق�ضة العلقات في القيم الت�ضكيلية المتوفرة في االأعمال الفنية التي 

      ينتجها الطالب / الطالبة.
9- التعبير عن االإنفعاالت الوجدانية، وملحظة المعاني التعبيرية في ال�ضكل 

      واللون والتج�ضيم في العمل الفني.
10- تبادل الخبرات الفنية بين الطلبة في الم�ضاريع الفنية الجماعية.
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ا�صتم�رة تنفيذ الم�صروع

و�صف الم�صروع
اأ�صم الم�صروع

و�صف الم�صروع

اأهداف الم�صروع
-
-
-

الفئ�ت الم�صتفيدة 
من الم�صروع 

الخ�م�ت واالأدوات

خطة الم�صروع  

مراحل 
االأن�صطة/ الفع�لي�تالم�صروع

الجدول الزمني للتنفيذ

مالحظ�ت مك�ن التنفيذ  ت�ريخ التنفيذ

اأهم المراجع والم�ص�در التي تم اال�صتف�دة منه� وتوظيفه� في الم�صروع
م�ص�در معلوم�ت )كتب، درا�ص�ت واأبح�ث، تق�رير، مواقع اإلكترونية، موؤ�ص�ص�ت متخ�ص�صة، دوائر حكومية، خبراء، علم�ء، ...،(

مكت�صب�ت اأع�ص�ء فريق العمل في الم�صروع

مخرج�ت الم�صروع واأ�ص�ليب الن�صر

اأ�ص�ليب ن�صر منتج�ت الم�صروعالمنتج�ت/المخرج�ت

ال�صعوب�ت التي واجهتني اأثن�ء عملي في الم�صروع

الحلول التي تم اتخ�ذه�ال�صعوب�ت

                       مقترح�تي لتح�صين الم�صروع وتطويره في الم�صتقبل
 

اأ�صم�ء الم�ص�ركين في الم�صروع  

المهمة الم�صتوى ال�صعبة ا�صم الط�لب/ ـة 

تقويم االأداء الخت�مي للم�صروع)خ��ض ب�لمعلم( 

م�صتوى االأداء مع�يير التقويم
12345

التخطيط للم�صروع
عر�ض الم�صروع وتقديمه 

الفهم واال�صتيع�ب للم�صروع 
الحوار والمن�ق�صة

العمل في الفريق

* اإمكانية ا�ضتخدام بنود اال�ضتمارة للمو�ضوعات املقررة ح�ضب احلاجة 
.
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المصطلحاتالمصطلحات
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االأجـــزاء  جميع  بين  بالموازنة  المت�ضادة  الــقــوى  فيها  تتعادل  التي  الحالة   :)Balance( االتــزان 
والعنا�ضر في م�ضاحة الت�ضكيل الم�ضمم.

الب�ص�ط )Carpet(: يدل على ما يب�ضط لتغطية االأر�س اأو الحوائط اأو الموائد.
البلور )Crystal(: هو نوع من الزجاج الممتاز الذي عرفه الم�ضلمون و�ضنعوه باإتقان، ويحتوي على 

ن�ضب مختلفة من اأكا�ضيد الر�ضا�س، وي�ضمى )كري�ضتال(.
البنية التن�غمية: العلقة بين الم�ضاحات الفاتحة والقاتمة والم�ضاحات الو�ضيطة بينهما.

اأغمق  اأو  اأفتح  )contrast(: اختلف االألوان عن بع�ضها عند تجاورها بحيث يبدو اأحدهما  التب�ين 
مما هو عليه فعل.

طريق  عن  اإمــا  بالزجاج  �ضبيهة  متبلورة  غير  �ضلبة  مــادة  اإلــى  المادة  تحويل   :)Glazing( التزجيج 
التخل�س ال�ضريع من الحرارة اأو اإ�ضافة المزيد من الحرارة اأو خلطها مع اإ�ضافات.

التن�ظر )symmetry(:انطباق اأحد ن�ضفي ال�ضكل على الن�ضف االآخر بوا�ضطة محور  اأو  التم�ثل 
تناظر بحيث يكون تناظًرا ن�ضفياً اأو كلياً.

الحفر الب�رز: هو الحفر الذي يرتفع عن ال�ضطوح واأر�ضيات اللوحة والحوائط، وياأخذ عدة اأ�ضكال منها 
النحت الخفيف البروز، و�ضديد البروز، والنحت المائل، والنحت المج�ضم اأو الم�ضكل من جميع الجهات.

الحفر الغ�ئر )Hollow(: هو الحفر داخل ال�ضطوح التي يعالجها الفنان �ضواء اأكانت �ضطوح حجرية 
اأو  خ�ضبية اأو معدنية اأو غيرها، ويكون اأعلى م�ضتوياته موازياً الرتفاع �ضطح اللوحة المنحوت فيها.

خط االأر�ض )Ground Line(: وهو تقاطع م�ضتوى ال�ضورة مع م�ضتوى االأر�س، وهو بداية اللوحة، 
ومنه يبداأ البعد الثالث )العمق(.

خط االأفق )Horizo Line(: وهو الخط اللنهائي الواقع على �ضطح االأر�س )االأفقي(.
الديكوب�ج )Decoupage(: كلمة فرن�ضية االأ�ضل وتعني فن ق�س ول�ضق الورق على االأ�ضطح المختلفة 
بطريقة فنية، و�ُضمي قديماً بفن االإن�ضان الفقير، الأنه كان يزين اأدواته واأثاثه بق�س ول�ضق الق�ضا�ضات ثم يدهنها 

بطبقة من الورني�س.
الديكوب�ج الب�رز: وهو الذي يكون اأعلى من ال�ضطح وي�ضتخدم فيه عدة طبقات من ال�ضور المتكررة. 

الديكوب�ج الم�صطح: ما كان على م�ضتوى �ضطح اللوحة اأو االآنية وخلفه. 
ال�صج�د )Carpet(: لفظ يطلق على االأب�ضطة ب�ضكل عام بغ�س النظر عن اأنواعها المختلفة والغر�س 

.Prayer Rug الذي ت�ضتعمل فيه؛ واالأ�ضل في ال�ضجادة هو ال�ضجود عليها، وُتقابل اللفظ االإنجليزي
ال�صمبالج )Assemblage(: م�ضطلح �ضجله جون دوبوفي للداللة على ا�ضتخدام خامات مختلفة في 

ت�ضكيل وبناء فني، وي�ضتخدم فيه ق�ضا�ضات من خامات واأدوات مختلفة.
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اأو ر�ضومات ملونة بطرق  )Printing(: هي الطريقة التي يمكن بها الح�ضول على نماذج  الطب�عة 
مختلفة على �ضتى اأنواع االأ�ضطح.

الطب�عة اليدوية )Hand Printing(: اإحداث اأثر با�ضتخدام قالب معد يدوياً با�ضتخدام االألوان 
المختلفة.

الطب�عة ب�لب�تيك )Batik Printing(: هي عزل مناطق من القما�س بال�ضمع اأو الخيوط المعقودة 
ل�ضمان عدم نفاذ االألوان اأثناء ال�ضبغ اإلى القما�س للح�ضول على تاأثيرات لونية.

الطب�عة ب�لتفريغ )اال�صتن�صل( )Stencil printing(: تقوم فكرة هذه الطباعة على الموجب 
للون  القالب  تعري�س  ثم  الموجب  الجزء  وتــرك  ال�ضالب  الجزء  تفريغ  ويتم  الت�ضاميم  تنفيذ  في  وال�ضالب 

بطرق متنوعة لتكرار �ضكل القالب.
اأو  الطبيعية  العازلة  المواد  ا�ضتخدام  هي   :)screen printing( الحريرية  ب�ل�ص��صة  الطب�عة 
الكيميائية على �ضا�ضة تكون عادة من خامة الحرير بتقنية الت�ضوير ال�ضوئي لنقل الت�ضميم واإحداث اأثر لوني 

من خلل الم�ضامات ال�ضالبة.
الطب�عة ب�لقوالب )Block Printing(: هي الطباعة با�ضتخدام اأج�ضام �ضلبة الإحداث اأثار متعمدة 

باالألوان على االأ�ضطح المختلفة.
الفراغ )space(:هو تجمع للخطوط والم�ضاحات والكتل كلها اأو بع�ضها.

الفراغ االإيج�بي )positive space(: االأ�ضكال اأو الم�ضاحات التي تمثل االأج�ضام الجامدة وال�ضلبة.
الفراغ ال�صلبي )space negative(: ال�ضكل الذي يتكون من الم�ضاحة الفارغة)االأر�ضية(.

المكعبات  �ضناعة  وحرفة  فن  تعني  كلمة اإغريقية  هي   :)Mosaic( الموزاييك  فن  اأو  الف�صيف�ص�ء 
طريق  عن  والجدارية  االأر�ضية  الفراغات  وتزيين  زخرفة  في  وا�ضتعمالها  المحروق،  الطين  من  ال�ضغيرة 

تثبيتها بالملط فوق االأ�ضطح الناعمة وت�ضكيل الت�ضاميم المتنوعة ذات االألوان المختلفة.
فن البوينتليزم )Pointillism(: هو اأ�ضلوب الر�ضم التنقيطي باألوان اأ�ضا�ضية واإحداث نقاط لونية 

�ضغيرة لخلق انطباع ت�ضكيلي وا�ضع من االألوان الثانوية المختلطة. 
المعروفة بفن  الفنية  اأ�ضكال الحركة  فن الخداع الب�صري)Optical art illusion(: هو �ضكل من 
 )Optical( لكلمة اخت�ضار  والمق�ضود ب)Op( هو   )Op Art( اآرت بــاالأوب  يعرف  والــذي  الب�ضرية  التاأثيرات 

بمعنى ب�ضري، و)Art( بمعنى فن.
قطع  عــن  هوعبارة   :)Micro Mosaic Art( الدقيقة(  )الف�صيف�ص�ء  الميكروموزاييك  فن 
زجاجية �ضلبة وملونة متناهية ال�ضغر، ي�ضل عر�س الكثير منها اإلى اأقل من ملليمتر واأكبر قطعة منها ي�ضل 
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بعد  لوحته  الفنان  بها  ي�ضكل  اللونية .   الدرجات  من  مليين  لتكون  ملليمترات  اأربعة  اأو  ثلثة  اإلــى  عر�ضها 
التقاطها بملقط خا�س وروؤيتها من خلل عد�ضة مكبرة ول�ضقها بل�ضق قوي.

القيمة )value(: هي الدرجة التي يت�ضف بها اللون من الفاتح اأو الغامق.
Coller ويقوم على ق�س ول�ضق خامات  )Collages(: م�ضطلح م�ضتق من الكلمة الفرن�ضية  الكوالج 

متنوعة، لتكوين �ضكٍل جديد. وهو اإحدى الفنون الب�ضرية التي ظهرت في لوحات الفنانين براك وبيكا�ضو.
متت�لية فيبون�ت�صي )Fibonacci number(: هي الن�ضبة الموجودة في متتالية ريا�ضية تبداأ من 
الرقم 1، ثم جمع العددين التاليين للح�ضول على العدد الذي يليهما فتكون على ال�ضكل االآتي: 1، 2، 3، 5، 8، 13...

الخ وهي ت�ضاوي تقريباً 1.618.
الن�صبة الذهبية )The golden ratio(: هي ثابت ريا�ضي وعدد خا�س للن�ضبة بين الجزء ال�ضغير 
اإلى الجزء الكبير وهي نف�س الن�ضبة بين الجزء الكبير لكامل ال�ضكل وت�ضاوي تقريباً 1،618 ورمز لها بالرمز 

.»   Phi«  فاي«
هو  عر�ضه  اإلى  طوله  ن�ضبة  فيه  تكون  الذي  الم�ضتطيل  هو   :)golden rectangle( الذهبي  الم�صتطيل 

الن�ض�ضبة الذهبية.
)Picture Plane(: وهو ال�ضطح ال�ضفاف الذي يظهر من خلله ال�ضكل  م�صتوى ال�صورة )اللوحة( 

ويكون راأ�ضي الو�ضع ومواجهاً للم�ضاهد.
م�صتوى النظر: هو الم�ضتوى الوهمي االأفقي الواقع اأمام الناظر مبا�ضرة اأما اإذا ارتفع الناظر اإلى اأعلى تغير 

ال�ضكل الذي ينظر اإليه بحيث يت�ضع ال�ضكل االأعلى للمنظر وال يظهر ال�ضكل االأ�ضفل له، والعك�س.
الفعلية  بالممار�ضة  الفنان  تو�ضل  التي  والقواعد  االأ�ض�س  )Perspective(: مجموعة من  المنظور 
للفنون الت�ضكيلية، وهو ر�ضم االأ�ضكال عن الطبيعة كما ت�ضاهدها العين الب�ضرية، وهو تمثيل االأ�ضياء على �ضطح 

منب�ضط لي�ضت كما هي في الحقيقة، ولكن كما تبدو لعين الناظر في و�ضع معين وعلى بعد معين.
والكثافة  العمق  No وتعني درجة من  تتكون من جزاأين هما  يابانية  )Notan(: هي كلمة  النوت�ن   
 ،Notan the dark and light )تعني الباهت والخافت اأي )التفاعل بين ال�ضوء والظلم tanوالظلم و

وتعني اأي�ضاً العلقة بين االإيجابية )ال�ضكل( وال�ضلبية )الفراغ( والح�ضول على التوازن بينهما.
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المـراجــعالمـراجــع



219219

المراجع العربية:
•  ال قما�س، قما�س )2017(، الفن الرقمي الر�ضم والتعبير باللون الجرافيكي، الموؤلف: ط1، اأبها.

اأبوالخير، جمال )1419 هـ( مدخل اإلى التربية الفنية. مكتبة الخبتي الثقافية، ط 2، بي�ضة.  •
اأبوالخير، جمال )1420هـ( تاريخ التربية الفنية، ال�ضركة الع�ضرية العربية، ط 1، المملكة العربية ال�ضعودية.  •
اأبو�ضقرا، اإياد وحنان )2010( ال�ضجاد ال�ضرقي درا�ضة تاريخية وفنية وعلمية، دار ال�ضاقي، ط 1، بيروت.  •

اأحمد عبدالمنعم)بدون( هوايتي فن الر�ضم، القاهرة: دار الر�ضاد.  •
اأحمد، ال�ضيد وبدر، قائقة )2001( االإدراك الح�ضي الب�ضري وال�ضمعي، مكتبة النه�ضة الم�ضرية، الطبعة   •

االأولى، القاهرة.
االألفي، اأبو�ضالح )1985( الموجز في تاريخ الفن العام، دار نه�ضة م�ضر للطباعة والن�ضر، القاهرة.  •

االألفي، اأبو�ضالح )1984( الفن االإ�ضلمي، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة.  •
العربية  المملكة  هـــ،   1431 لعام  الم�ضابقة  في  الم�ضاركين  كتاب  وق�ضيدة،  لوحة  )1431هــــ(  عكاظ  �ضوق  اأمــانــة   •

ال�ضعودية.
اأوكان، برنار )2009م( كنوز االإ�ضــلم )روائع الفن في العالم االإ�ضــلمي(، ترجمة نورما نابل�ضــي لموؤ�ض�ضــة   •

محمد بن را�ضد اآل مكتوم – اأكاديميا– االإمارات العربية المتحدة.
البا�ضا: ح�ضين )1999م( مو�ضوعة العمارة واالآثار والفنون االإ�ضلمية – اأوراق �ضرقية –الطبعة االأولى -م�ضر.  •

البا�ضا، ح�ضين )2006( الفنون في ع�ضور ما قبل التاريخ، مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، القاهرة.  •
الب�ضيوني، محمود )1994( اأ�ضرار الفن الت�ضكيلي، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة.  •

ب�ضاي، �ضامي واآخرون )بدون تاريخ( تاريخ الزخرفة، مطابع ال�ضروق، القاهرة.  •
البهن�ضي، عفيف )بدون( م�ضطلحات الخط العربي والخطاطين.   •

الجربوع، �ضاهرة )1431هـ( المنظور الهند�ضي قواعده واأ�ضا�ضياته. ورقة عمل. االإدارة العامة للتربية والتعليم   •
بمنطقة الريا�س1431هـ.

جرينبرج، اأديلي دروبل�س )2001م( المرجع الكامل ـــ فوتو�ضوب 6، مكتبة جرير، الريا�س.  •
الحربي، �ضهيل �ضالم )1423 هـ( الت�ضوير الت�ضكيلي في المملكة العربية ال�ضعودية، الفن النقي ط 1، الريا�س.  •

الحم�ضي: اأنطوان )1987م( علم النف�س العام – من�ضورات جامعة دم�ضق.  •
والن�ضر  للطباعة  االأهــالــي  الت�ضكيلي،  الفن  فــي  مــقــاالت  اللوحة؟  نــقــراأ  كيف   )1999( غــازي  الــخــالــدي،   •

والتوزيع، الطبعة االأولى، �ضورية، دم�ضق.
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الخديدي، في�ضل )2009( مدّونات ت�ضكيلي قراءات وتاأملت في الفنون الت�ضكيلية، دار �ضرقيات للن�ضر   •
والتوزيع، ط 1، القاهرة.

خمي�س، حمدي )بدون( التذوق الفني ودور الفنان والم�ضتمع، دار المعارف، م�ضر.  •
الخنين: عبدالعزيز بن محمد )1428هـ( انطلق نحو التميز، مكتبة الملك فهد الوطنية –الريا�س.  •

ريد، هربت )2002( تعريف الفن، هل للن�ضر والتوزيع، الطبعة االأولى، القاهرة.  •
الزغلول، رافع والزغلول، عماد )2003( علم النف�س المعرفي، دار ال�ضروق للن�ضر والتوزيع، الطبعة االأولى،   •

عمان، االأردن.
العربية  االإمــارات  الجامعي،  الكتاب  دار  النف�س،  اإلى علم  والهنداوي، علي )2004( مدخل  زغلول، عماد   •

المتحدة، العين.
المعدنية(،  )التحف  االأول  الجزء  االأيوبي،  الع�ضر  في  االإ�ضلمية  الفنون  �ــضــلح.)1999(.  العزيز  عبد  �ضالم،   •

مركز الكتاب للن�ضر، القاهرة.
ال�ضليم، محمد )1922( االآفاقيةـ فن الروؤية االآفاقية ال�ضحراوية الت�ضكيلي، مطابع �ضركات ال�ضفحات   •

الذهبية المحدودة، الريا�س.
ال�ضويدان، طارق )1429هـ( �ضناعة الذكاء، االإبداع الفكري –الطبعة االأولى – الكويت.  •

�ضوقي، اإ�ضماعيل )2001 م( الت�ضميم عنا�ضره واأ�ض�ضه في الفن الت�ضكيلي، �ضركة االأمل للطباعة والن�ضر، ط 2، م�ضر.  •
�ضوقي، اأحمد )1428هـ( مدخل اإلى التربية الفنية، الطبعة الثالثة، النا�ضر: الموؤلف.  •

�ضوقي، اإ�ضماعيل )1999( الفن والت�ضميم، مطبعة العمرانية للأوف�ضت، الجيزة.  •
�ضوقي، اإ�ضماعيل )2000م( الت�ضميم عنا�ضره واأ�ض�ضه في الفن الت�ضكيلي، زهراء ال�ضرق، القاهرة.  •

ال�ضباغ، رم�ضان )2004( عنا�ضر العمل الفني، درا�ضة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والن�ضر، الطبعة   •
الثانية، اإ�ضكندرية.

ال�ضراف، اآمال )2004( موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجتمع العربي للن�ضر، الطبعة االأولى، عمان.  •
ال�ضفار، محمد والخطاط، ه�ضام )2005( قواعد الخط العربي،  االأهلية للن�ضر والتوزيع.  •

ال�ضقر، اإّياد محمد )2010(. درا�ضات معا�ضرة في الت�ضميم الجرافيكي، االأهلية للن�ضر والتوزيع، ط 1، االأردن.  •
طالو/ محي الدين )1986( الفنون الزخرفية، دار دم�ضق، الطبعة االأولى، دم�ضق  •
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
المو�ضوع االأول: الفن و�ضرورته للإن�ضان

20ال�ضكل )1( لوحة الفنان ال�ضعودي �ضمير الدهام

20ال�ضكل )2( مج�ضم من معدن البرونز للفنان هنري مور

21ال�ضكل )3( خارطة مفاهيم تعريف بالفن 

22ال�ضكل)4( لوحة الفنان لوكوربوازييه

22ال�ضكل )5( الخيول وحيوان البيزون كهف ال�ضو

24ال�ضكل )6( لوحة الفنان ال�ضعودي عبدالحليم ر�ضوي

25ال�ضكل )7( لوحة الجورنيكا للفنان بابلو بيكا�ضو

26ال�ضكل ) 8( لوحة للفنان العالمي بول جوجان 

26ال�ضكل )9( لوحة للفنان العالمي فان جوخ 

27ال�ضكل )10( عوامل بناء العمل الفني

28ال�ضكل)11( �ضورة لقمة جبل

29ال�ضكل )12( بدون 

29ال�ضكل )13( بدون

30ال�ضكل)14( عمل الفنان ال�ضوداني محمد عبدالمجيد ف�ضل 

30ال�ضكل )15( عمل الفنان العالمي بول �ضيزان

30ال�ضكل )16( بدون

30ال�ضكل)17( من غير انتظام

31ال�ضكل )18( التقارب

31ال�ضكل )19( االغلق

31ال�ضكل )20( االتجاه الم�ضترك

فهر�س االأ�سكال واللوحات الفنية
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
32ال�ضكل )21( تكوينات خطية منف�ضلة

32ال�ضكل )22( تكوينات خطية متداخلة 

34ال�ضكل )23( خريطة ذهنية للبعد البنائي .

35ال�ضكل )24( لوحة للفنانة ال�ضعودية منال الروي�ضد

36ال�ضكل )25( لوحة الفنان  روبرت ديلوني.

36ال�ضكل )26( لوحة الفنان وي�ضلي�س كاندن�ضكي

37ال�ضكل )27( لوحة للفنان األفريد �ضي�ضلي

38ال�ضكل )28( لوحة للفنان كازمير

38ال�ضكل )29( لوحة للفنان مارك 

39ال�ضكل)30( اأعمال الفنان فيليب دان 

39ال�ضكل )31( لوحة للفنان عبداهلل المحرقي

39ال�ضكل )32( لوحة للفنان كلود مونية

المو�ضوع الثاني: المنظور
40ال�ضكل )33( بدون

41ال�ضكل )34( بدون

42ال�ضكل )35( لوحه ت�ضكيلية تو�ضح المنظور

43ال�ضكل )36( ر�ضم المنظور

44ال�ضكل )37( ر�ضم المنظور في اال�ضكال المكعبة

44ال�ضكل )38( نقطة تل�ضي
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
44ال�ضكل )39( نقطة تل�ضي

45ال�ضكل )40( بدون

45ال�ضكل )41( بدون

45ال�ضكل )42( ر�ضم المنظور في ر�ضم الدائرة

46ال�ضكل )43( ر�ضم المنظور في اال�ضكال اال�ضطوانية

46ال�ضكل )44( ر�ضم المنظور في اال�ضكال اال�ضطوانية

46ال�ضكل )45( ر�ضم المنظور في االقوا�س

47ال�ضكل )46( ا�ضتخدامات المنظور

47ال�ضكل )47( ا�ضتخدامات المنظور

47ال�ضكل )48( لوحة الفنان فان جوخ

48ال�ضكل )49( من�ضور ال�ضوء

48ال�ضكل )50( بدون

49ال�ضكل )51( االألوان الحارة والباردة في الديكور.

49ال�ضكل )52(لوحة دوار ال�ضم�س.

49ال�ضكل )53(لوحة الماأ�ضاة لبيكا�ضو

50ال�ضكل)54( الدائرة الونية 

52ال�ضكل)55(بدون

52ال�ضكل)56(متتالية فيبونات�ضي
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
53ال�ضكل )57( بدون

53ال�ضكل )58( الم�ضتطيل الذهبي

54ال�ضكل )59(هيكل البارثينون

54ال�ضكل )60(موندريان

54ال�ضكل )61(الخما�ضي الذهبي

54ال�ضكل )62(المنحنى الذهبي

55ال�ضكل )63( �ضكل بلوري من )الخما�ضي الذهبي(

55ال�ضكل )64( قاعدة االثلث الذهبية

56ال�ضكل )65( المثلثات الذهبية

56ال�ضكل )66(بدون

57ال�ضكل )67( بدون 

المو�ضوع الثالث: فن الخداع الب�ضري وت�ضميم النوتان
58ال�ضكل )68( �ضورة بالتقنية الرقمية 

59ال�ضكل )69( �ضعار اأكاديمية الباوهاو�س

60ال�ضكل )70( لوحة من متحف الفن الحديث 

61ال�ضكل )71(  خداع ب�ضري 

61ال�ضكل )72( مج�ضم للفنان �ضوتو

61ال�ضكل )73( لوح بريديجت رايلي.

62ال�ضكل )74( بريديجت رايلي.

62ال�ضكل )75( فازارلي
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
62ال�ضكل )76( �ضوتو

64ال�ضكل )77( بدون

64ال�ضكل )78( بدون

64ال�ضكل )79( بدون

64ال�ضكل )80( بدون

65ال�ضكل )81( داللة االإيحاء بالعمق الفراغي 

66ال�ضكل )82( لوحات خداع ب�ضري 

67ال�ضكل )83( بدون

68 ال�ضكل )84( خداع ب�ضري 

68ال�ضكل)85( تقنيات الخداع الب�ضري بخامات متنوعة

68ال�ضكل)86( الخداع الةب�ضري بتقنية االأجهزة الحا�ضوبية

69ال�ضكل)87( بدون 

70ال�ضكل )87( بدون 

70ال�ضكل )88( بدون

70ال�ضكل )89( بدون

70ال�ضكل )90( لوحة للفنان ال�ضعودي با�ضم ال�ضرقي

71ال�ضكل )91( بدون 

71ال�ضكل )92( بدون

72ال�ضكل )93( تقنية الر�ضم الياباني) النوتان( 
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
73ال�ضكل )94( لوحة الفنان ها�ضيقاو توهاكو

74ال�ضكل )95( بدايات النوتان  في فنون الثقافة االأوربية

75ال�ضكل )96( بدون

75ال�ضكل )97( بدون

75ال�ضكل )98( لوحات تمثل القيم اللونية

76ال�ضكل )99( بدون

76ال�ضكل )100( لوحة الفنان فازارلي)الخداع الب�ضري(

76ال�ضكل )101( ت�ضاميم النوتان(

77ال�ضكل )102( بدون

79ال�ضكل )103( بدون

79ال�ضكل )104( نماذج من لوحات  النوتان  المتماثل

79ال�ضكل )105( نماذج من لوحات النوتان غير المتماثل

80ال�ضكل )106( اأ�ضلوب الر�ضم

80ال�ضكل )107( اأ�ضلوب الق�س

80ال�ضكل )108( اأ�ضلوب االإ�ضتن�ضل 

80ال�ضكل )109( اأ�ضلوب الباتيك

80 ال�ضكل )110( اأ�ضلوب القوالب

ال�ضكل )111( اأعمال فنية حديثة للثقافة الغربية تجمع فن النوتان والخداع 
الب�ضري 

81
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
81ال�ضكل )112( بدون

المو�ضوع الرابع: الفن الحديث والمدار�س الفنية
82ال�ضكل )113( الفن متنوعة من الفن الحديث

83ال�ضكل )114( لوحة الفنان كلود مونيه

83ال�ضكل )115( لوحة  الفنان اإدورد مانية

84ال�ضكل )116( لوحة الفنان  بول �ضيزان 

85ال�ضكل )117( لوحة الفنان كلود مونية 

85ال�ضكل )118( لوحة الفنان جورج �ضورا

Picasso 86ال�ضكل )119( لوحة الفنان العالمي

86ال�ضكل )120( منحوته للفنان بيكا�ضو

87ال�ضكل )121( لوحة الفنان جورج براك

88ال�ضكل )122( لوحة الفنان �ضلفادوردالي

88ال�ضكل )123( لوحة الفنان �ضلفادور دالي 

89ال�ضكل )124( لوحة الفنان اأرن�ضت

89ال�ضكل )125( لوحة الفنان اأرن�ضت

90ال�ضكل )126( االأ�ض�س التي قامت عليها ال�ضريالية

90ال�ضكل )127( بدون

91ال�ضكل )128( الفنان بيتر في�ضتر

92ال�ضكل )129( لوحة الفنان العالمي فيكتور فازارلي



231231

ال�ضفحةاالأ�ضكال 
93ال�ضكل )130( الفنان كاندن�ضكي

94ال�ضكل )131( لوحة الفنان موندريان

95ال�ضكل )132( لوحة الفنان ال�ضعودي ه�ضام بنجابي

95ال�ضكل )133( لوحة الفنان ال�ضعودي عبداهلل ال�ضيخ

95ال�ضكل )134( لوحة الفنان ال�ضعودي مهدي الجريبي

95ال�ضكل )135( لوحة الفنانة ال�ضعودية �ضفية زقر

96ال�ضكل )136( لوحة الفنان ال�ضعودي �ضالح النقيدان 

96ال�ضكل )137( لوحة الفنان اإبراهيم الزيكان

97ال�ضكل )138( لوحة الفنانة ال�ضعودية فوزية عبداللطيف

97ال�ضكل )139( لوحة الفنانة ال�ضعودية هناء ال�ضبلي

97ال�ضكل )140( لوحة الفنان ال�ضعودي فائز الحارثي

97ال�ضكل )141( لوحة الفنان ال�ضعودي فهد الجبيري

97ال�ضكل )142( لوحة الفنان ال�ضعودي محمد الرباط

98ال�ضكل )143( لوحة الفنان ال�ضعودي فهد النعيمة

98ال�ضكل )144( لوحة الفنان ال�ضعودي احمد ح�ضين

98ال�ضكل )145( لوحة الفنانة ال�ضعودية حنان المعيذر

المو�ضوع الخام�س: اإنتاج اللوحات الفنية
99ال�ضكل )146( بدون

99ال�ضكل )147( بدون
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
100ال�ضكل )148( بدون

101ال�ضكل )149( االتجاهات والمدار�س الفنية 

101ال�ضكل )150( لوحة الفنان واي�ضلي كاندن�ضكي

103ال�ضكل )151( زيت بذرة الكتان 

103ال�ضكل )152( لوحات فنية عالمية

105ال�ضكل )153( خطوات تنظيف فر�س االألوان الزيتية

106ال�ضكل )154( �ضكل تو�ضيحي الأهم الخامات الإنتاج اللوحات الفنية

106ال�ضكل )155( لوحات متعددة لفنانين �ضعوديين

المو�ضوع ال�ضاد�س: الطباعة  اليدوية
107ال�ضكل  )156(

107ال�ضكل )157(

108ال�ضكل )158(

108ال�ضكل )159(

108ال�ضكل )160(

109ال�ضكل )161( الطباعة بالقوالب

109ال�ضكل )162( الطباعة بالقوالب

109ال�ضكل )163( الطباعة الباتيك بال�ضمع

110ال�ضكل )164( طباعة الباتيك بالربط

110ال�ضكل )165( الطباعة بالتفريغ )اال�ضتن�ضل(



233233

ال�ضفحةاالأ�ضكال 
111ال�ضكل )166( )اأوراق �ضجرة وموز( لباتريك كولفند

112ال�ضكل )167( من اأعمال الفنان اندي وارهول

112ال�ضكل )168( من اأعمال الفنان ماتي�س

112ال�ضكل )169( من اأعمال الفنان بيكا�ضو

113ال�ضكل )170( مكونات قوالب ال�ضا�ضة الحريرية

114ال�ضكل )171( خطوات طباعة ال�ضا�ضة الحريرية

114ال�ضكل )172( خطوات طباعة ال�ضا�ضة الحريرية باأ�ضلوب الت�ضوير ال�ضوئي. 

115ال�ضكل )173( بدون 

116ال�ضكل )174( بدون

116ال�ضكل )175( بدون 

116ال�ضكل )176( بدون

116ال�ضكل )177( بدون

117ال�ضكل )178( بدون

ال�ضكل )179( (  اعمال فنية لطلب ثانوية الح�ضين بن علي ا�ضتخدم فيها 
طباعة ال�ضا�ضة الحريرية.

117

118ال�ضكل )180( خارطة ذهنية الأنواع الطباعة اليدوية

119ال�ضكل )181( بدون

المو�ضوع ال�ضابع: الفنون االإ�ضلمية
120ال�ضكل )182( متحف اأيا �ضوفيا من الداخل في ا�ضطنبول بتركيا 

120ال�ضكل )183( متحف اأيا �ضوفيا من الخارج في تركيا

121ال�ضكل )184( الجامع االأموي الكبير بدم�ضق
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
121ال�ضكل )185( م�ضجد قبة ال�ضخرة

122ال�ضكل )186( المئذنة الملونة بجامع �ضامراء

122ال�ضكل )187( منحوتة من الج�س ال�ضا�ضاني على ق�ضر في �ضامراء

122ال�ضكل )188( م�ضجد ابن طولون بالقاهرة

122ال�ضكل )189( منحوتة من الج�س في م�ضجد ابن طولون

123ال�ضكل )190( بدون

124ال�ضكل )191( فن الرق�س العربي النباتي

124ال�ضكل )192( عن الرق�س العربي الهند�ضي

125ال�ضكل )193( زخارف من ق�ضر الحمراء

125ال�ضكل )194( �ضندوق م�ضتح�ضرات تجميل من العاج.

125ال�ضكل )195(جامع قرطبة الكبير من الداخل والخارج.

126ال�ضكل )196( الطراز ال�ضلجوقي في االأنا�ضول

126ال�ضكل )197( الطراز العثماني بتركيا

127 ال�ضكل )198( بدون 

127ال�ضكل )199( بدون

128ال�ضكل )200( بدون

128ال�ضكل )201( لوحة الفنان نور الدين امين   

128ال�ضكل )202( لوحة الفنان با�ضم ال�ضاير

128ال�ضكل )203( لوحة الفنان محمد طو�ضون

129ال�ضكل )204( اأعمال فنية زخرفية للفنان هنري ماتي�س 

129ال�ضكل)205( اأعمال فنية غربية معا�ضرة متاأثرة بالفن االإ�ضلمي )االأرابي�ضك(
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
130ال�ضكل)206( مجاالت الفن االإ�ضلمي

131ال�ضكل )207( اآنية فخارية قبل الميلد

131ال�ضكل )208( اآنية فخارية طراز عبا�ضي

131ال�ضكل )209( اآنية فخارية �ضينية

133ال�ضكل )210( المراحل االأ�ضا�ضية ل�ضناعة الفخار

132ال�ضكل )211( �ضباك لحمل الجرار الفخارية من الع�ضر الفاطمي

132ال�ضكل)212( م�ضرجة فخارية للإنارة من الع�ضر الفاطمي

132ال�ضكل)213( اختام م�ضتديرة من ع�ضور اإ�ضلمية مختلفة

133ال�ضكل)214( بدون

133ال�ضكل )215( المراحل االأ�ضا�ضية ل�ضناعة الخزف

134ال�ضكل )216( اأنواع الخزف

134ال�ضكل )217( بدون

135ال�ضكل )218( بدون 

136ال�ضكل)219( اأعمال خزفية للفنان بابلو بيكا�ضو

136ال�ضكل)220( خزف �ضيني

136ال�ضكل)221( بدون

137ال�ضكل )222( بدون

137ال�ضكل )223( بدون

138ال�ضكل )224( بدون

138ال�ضكل )225( بدون
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
المو�ضوع الثامن: المن�ضوجات االإ�ضلمية

ال�ضكل )226( قطعة ن�ضجيه من الكتان المطرز والمزخرف من الطرفين 
باأ�ضرطة من الحرير.

139

ال�ضكل )227( �ضجاد �ضوف من القرن الثامن ع�ضر جنوب غرب القوقاز ،تظهر 
فيها الزخارف الهند�ضية االألوان المتناق�ضة.

140

ال�ضكل )228( ن�ضيج كتابي مزخرف ببع�س الوحدات الهند�ضية المكررة ومن 
االأعلى �ضريط عري�س من الكتابات باللون االأزرق، يليه زخارف مكونة من نجوم 

مت�ضابكة ودوائر بها وريدات �ضغيرة. 

141

141ال�ضكل )229( قارىء القران رود لف اأرن�ضت

ال�ضكل )230( اإبريق من المعدن مكفت بالف�ضة وبه نق�س باإ�ضم االأمير 
)طبقطق( متحف الفن االإ�ضلمي بالقاهرة

142

143ال�ضكل )231( ا�ضكال التحف المعدنية

144ال�ضكل )232( �ضمعدان اأيوبي

144ال�ضكل )233( �ضمعدان فاطمي

144ال�ضكل )234( �ضمعدان مملوكي

ال�ضكل )235( م�ضكاة م�ضجد م�ضنوعة من الزجاج المطلي بالمينا .مزينة 
بزخارف نباتية عبارة عن   اأوراق محورة وكتابات بخط الن�ضخ الأية قراآنية واأ�ضم 

واألقاب ال�ضلطان والدعاء له.

145

146ال�ضكل )236( بدون

146ال�ضكل )237( بدون
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
147ال�ضكل )238( زخارف اإ�ضلمية منحوتة على الحجر والج�س

ال�ضكل )239( لوحة تعريفية مكتوبة بخط الثلث المتداخل، تعود كتابتها للقران 
الثاني ع�ضر الهجري ومكتوب عليها )هذا بيت اأبي اأيوب االأن�ضاري وموفد النبي 

عليه ال�ضلة وال�ضلم.

148

ال�ضكل )240( باب من الخ�ضب مزخرف بعدد من االأطباق النجمية المطعمة 
بالعظم والعاج وزخارف نباتية محورة وللباب مقب�س من النحا�س، محفوظ 

بمتحف الفن االإ�ضلمي بالقاهرة.

149

المو�ضوع التا�ضع : الف�ضيف�ضاء )الموزبيك( 
150ال�ضكل )241( بدون 

ال�ضكل )242( لوحة ف�ضيف�ضاء من ق�ضر الخليفة ه�ضام  بن عبد الملك )�ضجرة 
الحياة(

151

151ال�ضكل )243( جزء من واجهة الجامع االأموي بدم�ضق

151ال�ضكل )244( جانب من م�ضجد قبة ال�ضخرة بالقد�س

152ال�ضكل )245( ف�ضيف�ضاء من القرن 17م

152ال�ضكل )246( ف�ضيف�ضاء بق�ضر الحمراء

153ال�ضكل )247( ف�ضيف�ضاء من العمارة االإيطالية

153ال�ضكل )248( ف�ضيف�ضاء من العمارة االأ�ضبانية

153ال�ضكل )249( ف�ضيف�ضاء داخل م�ضجد بماليزيا

154ال�ضكل )250( بدون
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
155ال�ضكل )251( من اأعمال الفنان �ضعد رومان

155ال�ضكل )252( تقنيات الف�ضيف�ضاء

155ال�ضكل )253( الف�ضيف�ضاء الرخامي والحجر

156ال�ضكل )ا254( الف�ضيف�ضاء الزجاجي

156ال�ضكل )255( ف�ضيف�ضاء الر�ضم والتلوين

156ال�ضكل )256( الف�ضيف�ضاء الورقي ال�ضكل

156ال�ضكل )257( الف�ضيف�ضاء الحا�ضوبي

157ال�ضكل )258( االأدوات والخامات الم�ضتخدمة لفن الف�ضيف�ضاء

157ال�ضكل )259( االأدوات والخامات الم�ضتخدمة لفن الف�ضيف�ضاء

157ال�ضكل )260( االأدوات والخامات الم�ضتخدمة لفن الف�ضيف�ضاء

157ال�ضكل) 261( االأدوات والخامات الم�ضتخدمة لفن الف�ضيف�ضاء

158ال�ضكل )262( خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي

158ال�ضكل )263( خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي

158ال�ضكل )264( خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي

158ال�ضكل )265( خطوات تنفيذ الموزاييك الحجري والرخامي

159ال�ضكل )266( ال�ضكل النهائي للوحة الموزاييك الحجري

159ال�ضكل )267( لوحات من اأعمال الف�ضيف�ضاء

160ال�ضكل )268(  لوحات حديثة من اعمال الف�ضيف�ضاء

160ال�ضكل )269( لوحة ف�ضيف�ضاء بالتقنية التقليدية )ملحظة(

160ال�ضكل )270( لوحة ف�ضيف�ضاء حديثة )ملحظة(
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
161ال�ضكل )271( لوحات ف�ضيف�ضاء بقيم محلية جديــدة متطورة

161ال�ضكل )272( لوحات ف�ضيف�ضاء خزفية م�ضتوحاة من العنا�ضر الطبيعية

المو�ضوع العا�ضر: �ضناعة الورق والتجليد والر�ضم
162ال�ضكل )273( بع�س اأنواع الورق

163ال�ضكل )274( نموذج هيكل ال�ضمكة لتوليد االفكار

164ال�ضكل )275( بدون

165ال�ضكل )276( خطوات تنفيذ فن  الر�ضم على الماء

166ال�ضكل )277( عمل خطيب الم�ضجد/محمد اأفندي

166ال�ضكل )278( غلف كتاب في فرن�ضا عام 1735م

167ال�ضكل )279( عمل الفنان م�ضطفى دوزجنمان

167ال�ضكل )280( عمل الفنان عمر الفاروق

168ال�ضكل )281( لوحة الفنان اإ�ضماعيل دندر

168ال�ضكل )282( لوحة الفنان اأحمد محمد فيتيلي

169ال�ضكل )283( لعبة البدائل واالحتماالت

170ال�ضكل )284( اأدوات تطبيق فن اأالإبرو

171ل�ضكل )285( تجهيز ال�ضائل  الجيلتيني  للر�ضم على الماء

172ال�ضكل )286( طريقة التلوين بالنثر اأو الر�س با�ضتخدام الفر�س 

173ال�ضكل ) 287( بدون

174ال�ضكل )288( طريقة عمل تاأثيرات لونية با�ضتخدام الم�ضط الخ�ضبي

174ال�ضكل )289( ال�ضكل النهائي للوحة لونية با�ضتخدام الم�ضط الخ�ضبي
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
175ال�ضكل )290( طريقة ر�ضم ورود باالإبرة المعدنية اأو االأعواد الخ�ضبية. 

175ال�ضكل 291( بدون

المو�ضوع الحادي ع�ضر : فنا الكوالج والديكوباج
178ال�ضكل )292( لوحة الفنان ال�ضعودي قما�س علي.

ال�ضكل )293( لوحة الفنان جورج براك يظهر فيها اأ�ضلوب الكوالج بق�ضا�ضات 
ال�ضحف. 

179

ال�ضكل )294( لوحة للفنان بابلوبيكا�ضو، يظهر فيها ا�ضتخدامه للق�ضا�ضات 
االأوراق. 

180

181ال�ضكل )295( خطوات تنفيذ �ضاعة با�ضتخدام الكوالج.

ال�ضكل )296( تكوين للفنان ال�ضعودي عبد اهلل حما�س – خامات مختلفة على 
القما�س.  

182

.C4183 ال�ضكل )297( فن

184ال�ضكل )298( لوحة الفنانة ال�ضعودية بيان القحطاني

184ال�ضكل )299( لوحة الفنانة الفل�ضطينية �ضمر الحجاج

185ال�ضكل )300( عنا�ضر بناء العمل الفني

186ال�ضكل )301( خامات واأدوات تنفيذ الديكوباج. 

187ال�ضكل )302( النتيجة النهائية

188ال�ضكل )303( بدون

المو�ضوع الثاني ع�ضر: الفن الرقمي 
190ال�ضكل )304( بدون

191ال�ضكل )305( الفن الرقمي التجريدي وال�ضريالي. 
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
191ال�ضكل )306( الفن الرقمي للطبيعة. 

191ال�ضكل )307( الفن الرقمي للألعاب 

192ال�ضكل )308( الفن الرقمي للر�ضوم الكرتونية والتو�ضيحية

192ال�ضكل )309( الفن الرقمي الخيالي

192ال�ضكل )310( الفن الرقمي للخيال العلمي

193ال�ضكل )311( فن رقمي

193ال�ضكل )312( حا�ضب مكتبي بمعالج �ضريع 

194ال�ضكل )313(  لوح الر�ضم الرقمي الح�ضا�س 

ال�ضكل )314(  الفوتو�ضوب اأحد برامج الر�ضم والت�ضميم الم�ضهورة في الفن 
الرقمي. 

194

195ال�ضكل )315 الفنانة الرقمية ال�ضعودية منال الروي�ضد

195ال�ضكل )316( الفنانة ال�ضعودية الرقمية هناء ال�ضبلي

195ال�ضكل )317( عمل ت�ضكيلي رقمي للفنان ال�ضعودي خالد االأمير

196ال�ضكل )318( واجهة برنامج الفوتو�ضوب

197ال�ضكل )319( �ضكل تو�ضيحي للقوائم واالأدوات في البرنامج

198ال�ضكل )320( القوائم االأ�ضا�ضية

199ال�ضكل )321( �ضريط االأدوات لبرنامج الفوتو�ضوب

199ال�ضكل )322(  اأدوات متعددة في �ضريط برنامج الفوتو�ضوب 

199ال�ضكل )323( بدون

200ال�ضكل )324( بدون

202ال�ضكل )325( واجهة برنامج الفوتو�ضوب الإن�ضاء عمل جديد 
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ال�ضفحةاالأ�ضكال 
203ال�ضكل )326( بدون

204ال�ضكل )327( بدون

205ال�ضكل )328( بدون

205ال�ضكل )329( بدون

المو�ضوع الثالث ع�ضر: ال�ضعارات
206ال�ضكل )330( ت�ضميم ل�ضعار المملكة العربية ال�ضعودية

ال�ضكل )331( ت�ضميم ل�ضعارات بع�س الوزارات والموؤ�ض�ضات الحكومية واالأهلية 
في المملكة

207

207ال�ضكل )332 ( �ضعار منطقة الريا�س

208ال�ضكل )333( التحليل ال�ضكلي والرمزي ل�ضعار منطقة الريا�س

209ال�ضكل )333( رموز وداللة عالمية

209ال�ضكل )335( رموز اإ�ضارات اإر�ضادية

210ال�ضكل )336( �ضعارات رمزية


